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Puszczykowo, dnia 21 czerwca 2016 r.  
Szp.12/11/2/16 
 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa produktów stosowanych w osteosyntezie 

 
 
 Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 20 czerwca 2016 r. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 1-2, 4 dopuści możliwość zaoferowania śrub z mocowaniem tylko 
sześciokątnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zarówno śruby z mocowaniem tylko sześciokątnym, jak także śruby  
z mocowaniem tylko gwiazdowym. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa bez możliwości zastosowania 
metody kompresyjnej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego bez możliwości zastosowania 
metody kompresyjnej. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego blokowanego do 
kości ramiennej wielopłaszczyznowego (rekonstrukcyjnego), prostego. Gwóźdź lewy i prawy. Wersja krótka 
L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części 
bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych 
możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory 
(w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) 
zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 
3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  
pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm, stopniowane co 5mm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o średnicy 9,10,11,12 z śrubami 
ryglującymi samogwintującymi w jednym rozmiarze dla oferowanych średnic gwoździa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający w Części nr 2 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki piętowej w wersji tylko z zaczepem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowania płytki piętowej w wersji tylko z zaczepem. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający w Części nr 2 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 86-177mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ww. asortymentu. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający w Części nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów od 4-14 i długości 
od 166-246mm  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający w Części nr 2 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej 
5,7,9,13 i wymaganej długości od 140-300mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ww. asortyment. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający w Części nr 2 może określić ilość wkrętów składających się na komplet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż komplet elementów blokujących powinien zawierać ilość wkrętów pozwalającą 
zaimplantować zdeponowany/zamawiany produkt. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć średnio do 6 
elementów blokujących w komplecie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo zażądać uzupełnienia kompletu o 
brakujące wkręty niezbędne do założenia implantu. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający w Części 3 może odstąpić od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostaw na podstawie 
zamówienia? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie odstępuje od utworzenia depozytu.  
 
Pytanie 12 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ piszczelowych uniwersalnych do prawej i 
lewej kończyny zamiast z podziałem na gwóźdź lewy i prawy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowania gwoździ piszczelowych uniwersalnych do prawej i lewej 
kończyny. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 2 oraz w zapisie pod pakietem dotyczącym depozytu implantów, wyrazi zgodę na 
możliwość oferowania gwoździ piszczelowych w zakresie dł. 270-390mm ze skokiem dł. co 15mm zamiast ze 
skokiem dł. co 20mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowania gwoździ piszczelowych zakresie długości 270-390 mm ze 
skokiem długości co 15mm. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ piszczelowych tylko w wersji 
kaniulowanej zamiast litych i kaniulowanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowania gwoździ piszczelowych tylko w wersji kaniulowanej. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ krętarzowych krótkich uniwersalnych do 
prawej i lewej kończyny zamiast z podziałem na gwóźdź lewy i prawy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowania gwoździ krętarzowych krótkich uniwersalnych do prawej 
i lewej kończyny. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ ramiennych według własnych rozwiązań 
konstrukcyjnych tj. gwóźdź ramienny tytanowy, gwintowane otwory blokujące oraz w części bliższej otwór 
fasolkowy; kaniulowany, średnica 6, 7, 8 i 9 mm, długość 180-320 mm (skok co 20 mm) oraz gwóźdź krótki o dł. 
150mm, gwintowane otwory blokujące oraz w części bliższej  i dalszej otwór fasolkowy. Śruby blokujące 
samogwintujące, o średnicy 3,0 do 4,5 mm stosowne do rodzaju oferowanego gwoździa z mocowaniem 
gwiazdowym. Zaślepki stosowne do rodzaju oferowanego gwoździa. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na ww. asortyment. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy Części 1 
Czy Zamawiający w poz. 5 wyrazi zgodę na możliwość oferowania gwoździ udowych uniwersalnych tylko w wersji 
kaniulowanej zamiast litych i kaniulowanych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na gwoździ udowych uniwersalnych tylko w wersji kaniulowanej. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy Części 1 
Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu tj. 5 szt. czy Zamawiający w odniesieniu do poz. 
nr 4 (gwóźdź ramienny) oraz do elementów blokujących przeznaczonych do tych gwoździ wyrazi zgodę na 
odstąpienie od depozytu implantów i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz 
dostarczania instrumentarium wraz z implantami do planowanego zabiegu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstępuje od utworzenia depozytu i jednocześnie wskazuje, iż w poz. 4 wymaga zdeponowania 
gwoździa ramiennego w zakresie tylko jednego rozmiaru wraz z kompletem elementów blokujących. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy Części 1 
Dotyczy poz. nr 1÷5-Czy Zamawiający mógłby doprecyzować po ile elementów blokujących ma się składać na każdy 
komplet gwoździ w w/w pozycjach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż komplet elementów blokujących powinien zawierać ilość wkrętów pozwalającą 
zaimplantować zdeponowany/zamawiany produkt. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć średnio do 6 
elementów blokujących w komplecie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo zażądać uzupełnienia kompletu o 
brakujące wkręty niezbędne do założenia implantu. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy Części 1 
Zapis pod pakietem dot. depozytu implantów-Czy Zamawiający dla poz. 3 wyrazi zgodę na dostarczenie do 
depozytu gwoździ o dł. 200mm zamiast dł. 220mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dostarczenie do depozytu gwoździ krętarzowych o długości 200 mm  
w zakresie poz. 3. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki promieniowej dłoniowej w zakresie dł. 53-
75mm zamiast dł. opisanych w SIWZ? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki promieniowej dłoniowej w zakresie długości  
53-75 mm. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki promieniowej szyjkowej w zakresie dł. 32-
43mm  i z liczbą otworów gwintowanych w części trzonowej 1,2 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki promieniowej szyjkowej w zakresie długości  
32-43 mm i z liczbą otworów gwintowanych w części trzonowej 1, 2. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki obojczykowej S w zakresie dł. 71-116mm 
zamiast dł. opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki obojczykowej S w zakresie długości 71-116 mm. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki obojczykowej S trzonowej w zakresie dł. 
66-104mm z liczbą otworów 6,8,10 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki obojczykowej S trzonowej w zakresie długości  
66-104 mm z liczbą otworów 6, 8, 10. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 5 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki piszczelowej wąskiej w zakresie dł. 109-
169mm z ilością otworów gwintowanych w części trzonowej 4,5,6,8 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki piszczelowej wąskiej w zakresie długości  
109-169 mm z ilością otworów gwintowanych w części trzonowej 4, 5, 6, 8. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 6 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki strzałkowej w zakresie dł. 85-145mm z 
ilością otworów w części trzonowej 4,5,6,8,10 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki strzałkowej w zakresie długości 85-145mm z ilością 
otworów w części trzonowej 4, 5, 6, 8, 10. 
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Pytanie 27 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 7 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki dalszej przyśrodkowej o dł. 167mm  
i 197mm zamiast dł. opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki dalszej przyśrodkowej o długości 167 mm  
i 197 mm. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 7 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki dalszej przyśrodkowej o dł. 123, 
153,183mm zamiast dł. opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki dalszej przyśrodkowej o długościach 123, 153  
i 183 mm. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 8 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki dalszej przednio-bocznej o dł. 120, 150, 
180mm i liczbie otworów gwintowanych 4,6,8 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki dalszej przednio-bocznej o długościach 120, 150, 
180 mm i liczbie otworów gwintowanych 4, 6, 8. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 9 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki ramiennej w zakresie dł.  101-176mm 
zamiast dł. opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki ramiennej w zakresie długości 101-176 mm. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 10 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej w 
zakresie dł. 95-137mm i liczbie otworów gwintowanych 3,4,5,6 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej w zakresie 
długości 95-137 mm i liczbie otworów gwintowanych 3, 4, 5, 6. 
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Pytanie 32 
Dotyczy Części 2 
Czy Zamawiający w poz. 11 wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytki kłykciowej piszczelowej w zakresie dł. 
129-213mm i liczbie otworów w części trzonowej 4,5,6,8 zamiast dł. i otworów opisanych w SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie płytki kłykciowej piszczelowej w zakresie długości  
129-213 mm i liczbie otworów w części trzonowej 4, 5, 6, 8. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy Części 2 
Zapis pod pakietem dot. depozytu implantów-Czy Zamawiający w odniesieniu do  poz. 6 wyrazi zgodę na 
dostarczenie do depozytu płyt 8 lub 10 otworowych zamiast 9 otworowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dostarczenie do depozytu płytki strzałkowej dalszej bocznej z liczbą 
otworów 10 w miejsce płytki z 9 otworami. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy Części 2 
Z uwagi na niewielkie ilości implantów przewidzianych do zakupu tj. 5 szt. oraz z uwagi na fakt, iż do tej płytki jest 
przeznaczone oddzielne instrumentarium czy Zamawiający w odniesieniu do poz. nr 11 (płytka kłykciowa 
piszczelowa) oraz do elementów blokujących przeznaczonych do tych płyt wyrazi zgodę na odstąpienie od 
depozytu implantów i udostępnienia instrumentarium na okres trwania umowy na rzecz dostarczania 
instrumentarium wraz z implantami do planowanego zabiegu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie odstępuje od utworzenia depozytu i jednocześnie wskazuje, iż w poz. 11 wymaga zdeponowania 
płytki kłykciowej piszczelowej w zakresie tylko jednego rozmiaru wraz z kompletem elementów blokujących. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy Części 2 
Dotyczy poz. nr 1÷11-Czy Zamawiający mógłby doprecyzować po ile elementów blokujących (wkrętów do otworów 
gwintowanych i kompresyjnych) ma się składać na każdy komplet płyt blokowanych w w/w pozycjach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż komplet elementów blokujących powinien zawierać ilość wkrętów pozwalającą 
zaimplantować zdeponowany/zamawiany produkt. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć średnio do 6 
elementów blokujących w komplecie, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający ma prawo zażądać uzupełnienia kompletu o 
brakujące wkręty niezbędne do założenia implantu. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 6, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania 
towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt? Obecny zapis pozwala 
dookreślić przejście własności nad towarem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż obecny zapis, w § 2 ust. 6 projektu umowy, wskazuje jednoznacznie, że produkty 
wykorzystane (pobrane z depozytu i zaimplantowane) przez Zamawiającego przechodzą na jego własność. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający z uwagi na niedoprecyzowanie treści §3 ust. 10(dot. potwierdzenia odbioru  dostawy) oraz w §2 
ust. 8 zmieni zdanie 2 w ten sposób, iż Wykonawca wraz z dostarczanym towarem załączy dokument WZ, MM lub 
protokół zdawczo – odbiorczy, natomiast Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostawy towaru 
odeśle do Wykonawcy podpisany w/w dokument. Odesłany dokument będzie potwierdzał wykonanie dostawy. W 
przypadku nie odesłania dokumentu z potwierdzeniem ilości lub wskazaniem braków / wad w w/w terminie, 
Wykonawca będzie upoważniony do uznania, iż przesłany towar jest zgodny z zamówieniem i został dostarczony, a 
dostawa została „milcząco” potwierdzona? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma 
reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? 
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej 
reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w 
oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w § 2 ust. 12 osoby, które mogą zastępować Pielęgniarkę Oddziałową Bloku 
Operacyjnego lub zmieni zapis na „lub odebrana przez Pracownika Zamawiającego na Bloku Operacyjnym” 
Obecny zapis nie jest precyzyjny i może powodować utrudnienia i zwłokę w dostawie z winy Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna (§3 ust.4)? 
W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w 
tracie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości 
podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 41 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1: 
a. Pkt. 1 z 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy … nie mniej niż 50zł na 0,2% wartości niedostarczonego w 

terminie towaru, 
b. Pkt. 2 z 50 zł za każde opóźnienie na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 
c. Pkt. 3 z 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu  … nie mniej niż 50zł na 0,2% wartości 

reklamowanego towaru, 
d. Pkt. 4 z 50 zł za każde opóźnienie  na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru? 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone 
wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, modyfikuje treść SIWZ w poniższym 
zakresie: 

 w Części nr 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – opis warunków utworzenia depozytu dotyczący wymaganych 
rozmiarów zostaje zmieniony na: Utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas 
trwania umowy w następującym zakresie:  poz. 11 (długości z liczbą otworów: 6 i 8), poz. 12 (długości z 
liczbą otworów: 8, 12, 18), poz. 13 (długości z liczbą otworów: 8, 12, 18), poz. 14 (długości z liczbą otworów: 
6, 8, 12), poz. 15 (długości z liczbą otworów: 10, 12, 14), poz. 16 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 8), poz. 17 
(długości z liczbą otworów: 4, 6, 8), poz. 18 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 8), poz. 19 (długości z liczbą 
otworów: 4, 6, 8, 12), poz. 20 (długości z liczbą otworów: 4, 6) poz. 21 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 10), 
poz. 22 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 10), poz. 23 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 8, 10), poz. 24 
(długości z liczbą otworów: 4, 6, 8, 10), poz. 25 (długości z liczbą otworów: 4, 6, 8, 10) wraz z kompletnym 
zestawem wkrętów i podkładek (poz. 1-10) dla każdego zdeponowanego produktu z poz. 11-25. 

 
W pozostałym zakresie treść SWIZ nie ulega zmianie. 


