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Katowice, dn. 09.08.2018 r. 
 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO 
ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I 
PROTETYCZNYCH Nr sprawy: ZP-18-085UN 

 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), udzielam następujących 
odpowiedzi: 
 
Pyt. 1 Do SIWZ  
Czy Zamawiający w rozdziale II pkt.8 doprecyzuje, iż w przypadku żądania przez Zamawiającego próbek 
zostaną one zwrócone Wykonawcy po prezentacji na jego wniosek. 
Odp.: Zamawiający doprecyzowuje treść zapisu w rozdziale II pkt. 8 w następujący sposób:  
Było: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania bezpłatnych próbek lub 
nieodpłatnego zaprezentowania oferowanego przedmiotu zamówienia w celu sprawdzenia zgodności 
oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego dot. pakietów nr 1-7.” 
Jest: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania bezpłatnych próbek lub 
nieodpłatnego zaprezentowania oferowanego przedmiotu zamówienia w celu sprawdzenia zgodności 
oferowanych parametrów z wymaganiami Zamawiającego. Próbki po prezentacji zostaną zwrócone na 
koszt Wykonawcy dot. pakietów nr 1-7.” 
 
Zamawiający doprecyzowuje również treść zapisu w rozdziale II pkt. 7 w następujący sposób:  
Było: „Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na czas trwania umowy tj. dwóch lat, 
bezpłatnie dostarczy do siedziby Zamawiającego i bezpłatnie udostępni niezbędne instrumentarium 
wymagane do wszczepienia elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie 
twarzoczaszki dot. pakietów nr 1-7” 
Jest: „Do każdego Pakietu Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na czas trwania 
umowy tj. dwóch lat, bezpłatnie dostarczy do siedziby Zamawiającego i bezpłatnie udostępni niezbędne 
instrumentarium wymagane do wszczepienia elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w 
obrębie twarzoczaszki dot. pakietów nr 1-7”   
Pyt. 2 Pakiet nr 4   
Czy Zamawiający w poz. 3; 4; 5 zamiast śrub z gniazdem heksagonalnym (imbus) dopuści możliwość 
oferowania śrub z gniazdem pogłębiony krzyżak? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 3 Pakiet nr 6   
Czy Zamawiający w poz. 2; 3; 4; 5 zamiast śrub z gniazdem heksagonalnym (imbus) dopuści możliwość 
oferowania śrub z gniazdem pogłębiony krzyżak? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 4 Pakiet nr 4 i 6 
Czy Zamawiający wymaga aby w składzie bezpłatnie użyczanego instrumentarium znajdował się wkrętak 
kątowy do oferowanych implantów? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 3 dotyczy umowy 
Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 5 lit.b z „3 dni robocze od chwili zawiadomienia” na 
„3 dni robocze od dnia przesłania reklamowanego towaru”?  
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach 
bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie 
wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pyt. 3 dotyczy umowy 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §4 Ust. 1 z 1% na 0,5%?  
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. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, 
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być 
uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone 
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
Pyt. 3 dotyczy umowy 
Czy Zamawiający doda zapis w §5 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie 
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie 
postanowieniami, oraz trzykrotne niedostarczenie towaru / nieterminowe wykonanie obowiązków 
dotyczy kolejnych dostaw/reklamacji i jest liczone w okresach miesięcznych?  
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z 
zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym 
jest zmiana zapisu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
 
 

Zamawiający koryguje treść załącznika nr 18 „UMOWA  - PROJEKT” 
 -  w zakresie § 1 poprzez dodanie punktu 6 o następującej treści:  
„Do każdego Pakietu Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na czas trwania umowy tj. 
dwóch lat, bezpłatnie dostarczy do siedziby Zamawiającego i bezpłatnie udostępni niezbędne 
instrumentarium wymagane do wszczepienia elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w 
obrębie twarzoczaszki - dot. pakietów nr 1-7” 
 - w zakresie § 4 pkt. 1 w następujący sposób: 
Było: „W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia 
lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad  w terminach określonych  w § 1 pkt 4, pkt. 5 i  § 2 pkt 
6b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości 
brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.” 
Jest: „W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania opóźnienia w realizacji zamówienia 
lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad  w terminach określonych  w § 1 pkt 4, pkt. 5 i  § 2 
pkt 5b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 1% wartości 
brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia.” 
- w zakresie § 5 pkt. 2 w następujący sposób: 
Było: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt. 
2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego 
niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 4, pkt. 5 niniejszej 
umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 
pkt. 6b.” 
Jest: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt. 
2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego 
niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 4, pkt. 5 niniejszej 
umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych w § 2 
pkt. 5b.” 
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