
 1 

 
Znak sprawy: ZP/05/2020                                                                                            Lipsko, dnia 02.06.2020 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ - 1 

 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego NA 
DOSTAWY AKCESORIÓW LAPAROSKOPOWYCH I ARTROSKOPOWYCH ORAZ WYROBÓW 
ORTOPEDYCZNYCH DLA POTRZEB ORTOPEDII I CHIRURGII opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem  544013-N-2020 z dnia 2020-05-26 r. 

 
ZESTAW PYTAN NR 1 

 
Pytanie nr 1.  Dotyczy pakietu nr 2 : Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr2 do osobnego/ oddzielnego 

pakietu lub postepowania następującą pozycję: Lp. 2.8 „Filtr do insuflacji laparoskopowej”. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający wydziela do oddzielnego pakietu wskazaną w pytaniu pozycję i 

tworzy dodatkowe zadanie nr 6 . 

 
 
Pytanie nr 2. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia produktu:  

„Filtr do insuflacji laparoskopowej” z pozycji  Lp. 2.8. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający wydziela do oddzielnego pakietu wskazaną w pytaniu pozycję i 

tworzy dodatkowe zadanie nr 6 . 

ZESTAW PYTAN NR 2 
 

Pytanie nr 1: Czy w Pakiecie 3 Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji o poniższym składzie: 

zamknięty system do transfuzji pooperacyjnej krwi o składzie: dwa dreny typu Redon z trokarami 16 CH, 
silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów 

zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y  

do połączenia z drenami Redona; worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml  
z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, dren łączący o długości 150 cm umożliwiający 

przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania 
silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji (co czyni zestaw w pełni zamkniętym); zapasowy worek 

na krew o pojemności 600 ml. Etykiety informacyjne: etykieta samoprzylepna (zrywalna z opakowania)  
z nazwą zestawu, producenta, nr katalogowym, nr serii, datą ważności, rozmiarem drenu; etykiety na worku 

na krew -  do zapisania danych pacjenta i daty/godziny wszczepu. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza zestaw o wskazanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2: Czy w Pakiecie 3 Zamawiający dopuści zestaw do autotransfuzji o poniższym składzie: 

zamknięty system do transfuzji pooperacyjnej krwi o składzie: dwa dreny typu Redon z trokarami 16 CH, 
silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów 

zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y  
do połączenia z drenami Redona; worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml  

z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, dren łączący o długości 150 cm umożliwiający 

przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania 
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silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji (co czyni zestaw w pełni zamkniętym). Etykiety 

informacyjne: etykieta samoprzylepna (zrywalna z opakowania) z nazwą zestawu, producenta,  
nr katalogowym, nr serii, datą ważności, rozmiarem drenu; etykiety na worku na krew -  do zapisania 

danych pacjenta i daty/godziny wszczepu. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza zestaw o wskazanych parametrach. 

 

ZESTAW PYTAN NR 3 
 

Pytanie nr 1. Pakiet nr 5 – substytut kości. Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości 

składający się z 75% hydroksyapatytu i 25% beta-fosforanu trójwapniowego, sterylnie pakowany i 

dodatkowo zabezpieczony wewnątrz w plastikowe opakowanie, o następującej gramaturze: 

poz. 5.1 - granule 3-4 mm 5g, 

poz. 5.2 - granule 3-4 mm 10g, 

poz. 5.3 - blok 8x8x20 mm, 

poz. 5.4 - blok 15x15x20 mm ? 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych 

w §6: 

a. Ust. 2 z 2% na 0,2%, 

b. Ust. 6 z 2% na 0,2%? 

 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 

wygórowanej kary umownej.  Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar 

umownych. Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady 

dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania 

stosunku prawnego (art. 353
1
 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać 

uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne 

umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku 

prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. 

Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, 

narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem 

swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.  Biorąc pod uwagę powyższe 

zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 

Odpowiedź nr 2: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez sugerowanych zmian. 

 

Pytanie nr 3. Dotyczy wzoru umowy : Czy Zamawiający w §5 ust. 2 zmieni na postanowienie, iż termin 

zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do 

Zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia? Określenie terminu 

zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności 

na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą 

dostarczane z jednodniową zwłoką.  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez sugerowanych zmian.  

 

Pytanie nr 4. Dotyczy wzoru umowy : Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż wskazane 

przekroczenie dotyczy okresu 1 miesiąca, a nie całego okresu obowiązywania umowy? Z uwagi na okres 

obowiązywania umowy koniecznym jest wskazanie okresu za jaki mogą być brane przyczyny będące 

podstawą do wypowiedzenia umowy. Odstąpienie od umowy może być z uwagi na rażące naruszenie 

umowy, a nie drobne uchybienia w realizacji. 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez sugerowanych zmian. W paragrafie § 3 

ust. 1 znajduje się zapis że Zamawiający  będzie zamawiał towar sukcesywnie średnio 1 raz w miesiącu 

a wiec niemożliwym jest wskazanie akceptowanych uchybień w skali jednego miesiąca. 
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ZESTAW PYTAN NR 4 
 

Pytanie 1. pakiet 5 Lp. 5.1:  Czy Zamawiający dopuści substytut kości złożony ponad 95% trójfosforanu 

wapnia o średnicach 1.5mm oraz 3mm. Produkt pakowany sterylnie zgodnie z opisem.  

Odpowiedź nr 1:  Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2. pakiet 5 Lp. 5.3: Czy Zamawiający dopuści bloczek kostny złożony z ponad 95% trójfosforanu 

wapnia w rozmiarze 10x10x10mm. Produkt pakowany sterylnie zgodnie z opisem.  

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3. pakiet 5 Lp. 5.4: Czy Zamawiający dopuści bloczek kostny złożony z ponad 95% trójfosforanu 

wapnia w rozmiarze 30x20x10mm. Produkt pakowany sterylnie zgodnie z opisem.  

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu i strona internetowa 

 
Uwaga:  

1. Zamawiający informuje o dokonaniu ujednolicenia załącznika nr 2 do SIWZ ( formularz 
asortymentowo - cenowy ) .  

2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w powyższym postępowaniu do dnia 
05.06.2020r. Uprasza się wykonawców o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentów 
postępowania. 

 
 
 

                                                               
.......................................................                                                                                       …………………………………………                                                                      

/sporządził/                                   /zatwierdziła/ 
    


