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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 
materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w 
Radomiu (sprawa  DZP.341.16.2018). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 1579) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Dotyczy części nr 1 poz. 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie trokara z ostrzem 
piramidalnym, zapewniającym precyzyjne przechodzenie przez tkanki, 
pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza.  

2 Dotyczy części nr 1 poz. 1, 2, 3 
Czy Zamawiający oczekuje trokarów z przeźroczystą kaniulą? 

Zamawiający dopuszcza.  

3 Dotyczy części nr 2 poz. 1, 3 
Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane 
klipsy są wykonane w całości z materiałów odpowiadającym stosownym 
normom dla implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego 
istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie 
magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na 
bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie 
magnetycznym?. 

Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy 
SIWZ poprzez dodanie ppkt d w 
rozdz. VI.4 SIWZ. 

4 Dot. § 9 ust.5 wzoru umowy 
W w/w ustępie umowy jest zapis„Opóźnienie zapłaty należności za 
dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw 
kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów.”.  
Treść w/w ust  sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zamawiający 
wprowadzając taki zapis   wydłuża sobie termin płatności dostaw bez 
konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i 
zastąpienie go punktem o niżej podanej treści :  
„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty 
nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin  w § 9 ust. 3 wzoru umowy”. 

Nie 

5 Dot. § 11 ust.1 lit.a), b) wzoru umowy 
Paragraf § 11 ust.1 lit.a), b) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający 
może naliczyć dostawcy kary umowne w opóźnieniu terminu realizacji 
zamówienia(lit.a) oraz opóźnieniu terminu usunięcia reklamacji jakościowej 
bądź ilościowej (lit.b) – karę w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej 
dostawy (lit a) lub wadliwych lub brakujących części przedmiotu dostawy (lit.b). 
Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w 
przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar 

Nie  
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przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. 
Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 
0,1%. 

6 Dot. § 11 ust.1 lit.c) wzoru umowy 
Paragraf 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający 
może naliczyć dostawcy kary umowne za niezrealizowanie w całości dostawy w 
zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 30 % kwoty brutto 
wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby 
trzecie na zlecenie Zamawiającego. Taki zapis w umowie sprawia że strony 
umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej 
realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca 
nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę 
wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%. 

Nie 

7 Dot. § 11 ust.1 lit. d) wzoru umowy 
Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości  10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.3 w przypadku rozwiązania umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości 
niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach 
naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości 
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są 
równoprawne. 
Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie 
wykonanej umowy. 

Nie 

   
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie w rozdz. VI 
SIWZ ppkt 4d w następującej treści: 
 
„d) dla części 2 dla pozycji 1 i 3 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia 
producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z materiałów odpowiadającym stosownym normom 
dla implantów chirurgicznych oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta 
poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli.” 
 
  
 Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert w związku 
z czym pkt 2.10 rozdz. X, pkt 1 i 4 rozdz. XI  SIWZ otrzymują nowe następujące brzmienie: 
 
 
1. Punkt 2.10 rozdz. X SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
 

2.10.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 

„Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom 

 „ Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów chirurgicznych  
nr sprawy: DZP.341.16.2018”  

NIE OTWIERAĆ  przed dniem 12.04.2018 o godz. 1030  
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.” 
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2. Punkt 1 rozdz. XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5; 26-617 Radom  – pok. 62 
do dnia 12.04.2018r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. „ 

 
3. Punkt 4 rozdz. XI SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 13 w dniu 12.04.2018r., o godzinie 1030.” 

 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

  
 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Sułowska 
 tel. 48 361-39-12 
 
 
 
 

 


