
 

Katowice, dnia 21.04.2017 r 
ZP/1712/17 

Uczestnicy postępowania  
przetargowego  
W s z y s c y  

 
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i ortopedycznych oraz siatek przepuklinowych 
w rozbiciu na pakiety.      
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Dot. Pakietu I, poz. 16-17 

 Czy Zamawiający dopuści nić niewchłanianą, syntetyczną, poliester, pleciony, powlekany silikonem ?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.. 
Pyt. 2 Dot. Pakietu I, poz. 62 
 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 62 do osobnego pakietu?  

 Uzasadnienie: wydzielenie tej jednej pozycji umożliwi nam złożenie oferty na pozostały asortyment w tym 
pakiecie.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ..  
Pyt. 3 Dot. Pakietu II, poz. 1-4 
 Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1-4 do osobnego pakietu?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 4 Dot. Pakietu II, poz. 1-2 

 Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, syntetyczne, polipropylenowe, monofilamentowe, 
niewchłaniane, o gramaturze 70 g/m2, grubości 0,56 mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm?  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 5 Dot. Pakietu II, poz. 3-4 

 Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe, syntetyczne, polipropylenowe, monofilamentowe, 
niewchłaniane, o gramaturze 55 g/m2, grubości 0,36 mm i wielkości porów 1,5-1,7 mm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatki przepuklinowej o grubości 0,36mm, pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ.  

Pyt. 6 W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz polityką compliance [Wykonawcy –  przyp. Zamawiającego] XXXX, stosownie do art. 96 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie 
danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Odp.:  Zamawiający informuje, że osoby wykonujące czynności w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia to: 
Kierownik Zamawiającego - Krzysztof Zaczek 
oraz Komisja Przetargowa w składzie: 
Włodzimierz Sieradzki          - Przewodniczący 
Halina Kormaniak                 - Sekretarz 
Elżbieta Kwaśna-Janasiak     - członek 
Ryszard Godula                     - członek 
Krzysztof Smolarek              - członek 
Iwona Jęczmyk                     - członek 



 

Pyt. 7 Pakiet 2 poz. 3,4 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o wadze 34g/m2, grubości 0,35mm oraz wielkości 
porów 1,5mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.  

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatek przepuklinowych o wadze 34g/m2 i grubości 
0,35mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Pyt. 8 Pakiet 2, poz. 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o rozmiarze 8cmx13cm? Pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Pakiet 2, poz. 5,6,7,8, 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o wadze 34g/m2, grubości 0,35mm? Pozostałe 
wymagania zgodne z SIWZ.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 Pakiet 2, poz. 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o rozmiarze 8cmx13cm? Pozostałe wymagania zgodne 
z SIWZ.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 11 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy (patrz: § 9 ust. 2 lit. a) wzoru umowy). 
Pyt. 12 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 
średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku 
gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 
okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 13 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki” w § 8 ust. 1. a) 
i b) oraz  ust. 2. wzoru umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 14 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. a) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości  niewykonanej dostawy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 15 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. b) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości reklamowanego towaru? 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 16 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 1% 
niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 17 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało mu po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 



 

Pyt. 18 Pytania dotyczące umowy: 
Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności 
kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość 
reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być 
bezzasadna. 

Odp.: Zamawiający informuje, że we wzorze umowy nie ma zapisów dotyczących sprawdzania w obecności 
kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem.  

 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia 
SIWZ w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców  
 
 

Z poważaniem 
 

         Prezes Zarządu  
 
 
            mgr inż. Krzysztof Zaczek 
 


