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Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matk ą i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.04.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego , 
na:„Dostaw ę materiałów ortopedycznych ” - Znak sprawy:  AZP-381-15/16 
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: 
 
Załącznik do umowy - Wymagania dotycz ące instrumentarium i „banku implantów” 

 
1. Czy Zamawiający w odniesieniu do pakietu nr 1 mógłby doprecyzować czy 

załącznik do SIWZ dotyczący wymagań dla instrumentarium i „banku implantów” jest 
załącznikiem do umowy i należy go wypełnić na etapie podpisania umowy z 
Zamawiającym a tym samym nie należy go dołączać do oferty przetargowej?  

 
Odpowied ź: TAK . Załącznik dotyczący wymagań dla instrumentarium i „banku 
implantów” jest załącznikiem do umowy i należy go wypełnić na etapie podpisania 
umowy z Zamawiającym, a tym samym nie należy go dołączać do oferty przetargowej. 
Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający w pkt. II „bank” pdpkt. 1 w/w załącznika do umowy w odniesieniu do 

pakietu nr 1, mógłby ujednolicić zapis co do wielkości „banku implantów” zgodnie z 
zapisami pod pakietem nr 1, iż Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia u 
Zamawiającego „mini banku implantów” tj. w rozmiarach i ilości ustalonej pomiędzy 
obiema stronami umowy nie zaś w pełnym zakresie wymiarów i ilości w pakiecie. 
Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny, gdyż ideą 
tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a 
termin uzupełnienia depozytu zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania 
zabiegów operacyjnych. 

Odpowied ź: Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy „Wymagania dotyczące 
Instrumentarium i „ banku Implantów” – treść załącznika dołączona do pisma. 
 
 
Pakiet nr 1 

1. Czy Zamawiający w poz. nr 3 formularza cenowego wymaga wyceny instrumentarium 
udostępnionego na czas trwania umowy a tym samym chodzi Zamawiającemu o 
dzierżawę instrumentarium czy też Zamawiający ma na myśli bezpłatne użyczenie a 
tym samym w/w pozycji nie należy wyceniać w formularzu cenowym? 

 
Odpowied ź: W Formularzu asortymentowo-cenowym , poz. 3  należy wycenić dzierżawę  
instrumentarium  udostępnionego na czas trwania umowy. 
Zamawiający modyfikuje treść § 2 ust 6  wprowadzając  następujący zapis: Zamawiający raz 
w miesiącu na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę pokrywa koszty dzierżawy 
Instrumentarium – modyfikacja projektu umowy w załączeniu do pisma. 
 
Zapytania do w/w post ępowania, dot. projektu umowy: 
 



1. Czy Zamawiaj ący zmieni termin okre ślony w: 
a. §2 ust. 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”, 
b. §2 ust. 4 z 2 dni na 2 dni robocze, 
c. §2 ust. 5 z „48 godzin” na „2 dni robocze”, 
d. §2 ust. 7 z „24 godzin” na „2 dni robocze”, 
e. §2 ust. 7 z „48 godzin” na „2 dni robocze”, 
f. §6 ust. 5 z „3 dni” na „3 dni robocze”? 

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy 
wyznaczony w godzinach lub 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. 
 
Odpowied ź: NIE. Zamawiający nie dokona zmian w Projekcie umowy. 

 
2. Czy Zamawiaj ący dookre śli w §2 ust.4, i ż własno ść towaru przechodzi na 
Zamawiaj ącego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego z aimplantowania? 
          Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem. 
Odpowied ź: TAK.  Z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania zgodnie 
z procedurą postępowania Zamawiający sporządza protokół zużycia, co jest podstawą 
wystawienia faktury płatniczej. 
 
3. Czy Zamawiaj ący zmieni wysoko ść kar umownych okre ślonych w § 6 ust. 5 z 5% 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. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców 
stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 
prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i 
skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu 
art.3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. 

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. 
 
Odpowied ź: NIE. Zamawiający nie dokona zmian w Projekcie umowy. 
 
 
 



Uwaga! 
 
Zamawiający korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza 
zmiany  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące; 

1. Projektu umowy na dostawę materiałów ortopedycznych z załącznikami 
2. Formularza asortymentowo-cenowego dot. Pakietu Nr 1 i 2, 
3. Formularza ofertowego 

 
Ofertę należy przygotować zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 
 
 
 
                                                                                                   Zamawiaj ący 
 
                                                                                         Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
                                                                                        dr n.med. Sylwia Świdzińska 
                                                                                                         / ........ / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska  
Tel. 61 8506 295 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 


