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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/89/2022 

Dotyczy: „Dostawa wielorazowych narzędzi chirurgicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/3/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania dotyczące 

postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Dostawę wielorazowych narzędzi chirurgicznych 

dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

 

Pytanie 1. W związku z  w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się 

parametrach,  umożliwiając tym samym  złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie. 

Pakiet nr 1 

Lp.1 Uchwyt nr 7 L, dł. bez zmian 

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm 

Lp.6 Pinceta o dł. 180 mm 

Lp.9 Imadło o dł. 240 mm 

Lp.10 Rozwieracz o dł. 150 mm 

Lp.10 Rozwieracz o dł. 150 mm 

Lp.12 Odgryzacz o dł. 220 mm 

Lp.13 Skrobaczka Freer o dł. 190 mm 

Lp.15 Kaniula o śr. 2,66 mm 

Lp.18 Młotek o dł. 260 mm 

Lp.20 Kleszczyki o dł. 145 mm 

Lp.21 Kleszczyki o dł. 145 mm 

Lp.22,23,24,25,26,27  Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe 

parametry bez zmian 

              Lp.36 Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 1 

              Lp.37 Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 2 

              Lp.38  Łyżeczka o dł. 210 mm, fig. 3 

              Lp.41 Pinceta bez nazwy własnej, z powłoką nieprzywierająca, szer. 2 mm, dł. 240 mm 

              Lp.42 i 43 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm 

              Lp.42 i 43 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm 

              Lp.44 Kosz druciany o wym. 510x255x100 mm 

              Lp.45 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co   umożliwi złożenie 

konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 490x240 

mm 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 2. W związku z  w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się 

parametrach,  umożliwiając tym samym  złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie: 
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Pakiet nr 2 

Lp.1 Uchwyt nr 7 L, dł. bez zmian 

Lp.5 Pinceta o dł. 195 mm 

Lp.6 Pinceta o dł. 180 mm 

Lp.8 Imadło o dł. 240 mm 

Lp.9 Odgryzacz o dł. 220 mm 

Lp.10 Kleszczyki o dł. 145 mm 

Lp.11 Kleszczyki o dł. 145 mm 

Lp.12 Skrobaczka Freer o dł. 190 mm 

Lp.13 Kaniula o śr. 2,66 mm 

Lp.21 Rozwieracz o dł. 105 mm 

Lp.22 Pinceta bez nazwy własnej, z powłoką nieprzywierająca, szer. 2 mm, dł. 240 mm 

Lp.23,25,26.24 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta), pozostałe 

parametry bez zmian 

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie Kerrisona o kącie zagięcia 40 st. (inny sposób pomiaru kąta) o dł. 180 mm 

Lp.28 Odgryzacz o szer. 2,0 mm 

Lp.32 i 33 Kontener jako jedna pozycja w komplecie o wym. 590x290x150 mm 

Lp.34 Kosz druciany o wym. 510x255x100 mm 

Lp.35 Prosimy o wyłączenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu co umożliwi złożenie 

konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców lub prosimy o dopuszczenie maty silikonowej o wym. 490x240 

mm 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

  

Pytanie 3. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący: 

Termin dostawy od 1 – 60 dni – 20 pkt 

Termin dostawy od 61 – 80 dni – 10 pkt 

Termin dostawy od 81 – 90 dni – 0 pkt 

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także  z 

sytuacją epidemiczną związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  COVID 19 oraz  wejściem w życie  nowej 

Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują 

znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i  dystrybucji instrumentów medycznych 

co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych  w całej Unii Europejskiej. 

 Odpowiedź:  

 
  

Pytanie 4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji i 

zmiany słów z „…od daty stwierdzenia wad/uszkodzeń.”  Na „…od dnia uznania reklamacji” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Pytanie 5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1.1 w w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia, 

1.2 w wysokości 0,5% wartości brutto danej partii przedmiotu umowy w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto 

opóźnionej w dostawie partii towaru. Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z §2 ust. 2 

umowy i w przypadku ich zastosowania Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec 

tych partii przedmiotu umowy, które nie zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości 0,5% ich wartości 

brutto; 

1.3 w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności lezących po stronie Wykonawcy, niezależnie od czasu odstąpienia, 

1.4 w wysokości 0,5% wartości brutto danej partii zamówionego towaru, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 3 ust. 3 w przypadku uznanej reklamacji, za każdy dzień zwłoki. 

Jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto reklamowanej partii towaru 

Nie zmienia to uprawnień Zamawiającego wynikających z § 2 ust. 2 umowy i w przypadku ich zastosowania 

Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umową za zwłokę wobec tych składników dostawy, które nie 

zostały zakupione od innego dostawcy, w wysokości ich wartości brutto; 

1.5  w wysokości 75 zł brutto. w przypadku uchybienia innym terminom określonym w niniejszej Umowie za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 6. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz 

ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez 

siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

       

              

            

 Zatwierdził 

 

                           Prezes  Zarządu  

                                                 prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Krakowiak 


