
Grudziądz, dnia 12.03.2020 r.  

 

 

 

ZP-999/20 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów do operacji 

zaćmy kompatybilnych z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy Alcon, który aktualnie 

użytkuje Zamawiający oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji (znak sprawy: 

Z/15/PN/20). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy materiałów do operacji zaćmy 

kompatybilnych z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy Alcon, który aktualnie użytkuje 

Zamawiający oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji (znak sprawy: Z/15/PN/20), 

wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 

 

Zapytanie nr 1:  

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni? 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i pozostaje przy zapisanych określonych w SIWZ. 

 

Zapytanie nr 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 5 umowy w następującym brzmieniu:  

„W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający wyśle do Wykonawcy 

zawiadomienie o wadliwości towaru oraz odeśle reklamowany towar, a Wykonawca wymieni 

bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy, to znaczy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze licząc od momentu doręczenia mu reklamowanych towarów.”? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego 

asortymentu, Zamawiający powinien odsyłać reklamowany towar. Ponadto Wykonawca prosi  

o wskazanie pewnego minimalnego terminu, który będzie miał na oględziny towaru i zorganizowanie 

nowej dostawy.  

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i pozostaje przy zapisanych określonych w SIWZ. 

 

Zapytanie nr 3: 

Czy Zamawiający może wyjaśnić brzmienie §2 ust. 6 umowy? 

Do wszystkich Wykonawców  



Uzasadnienie: 

Wskazane zdanie wygląda na niedokończone, w związku z czym nie można ustalić znaczenia tej 

jednostki redakcyjnej.  

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 4: 

Czy Zamawiający może wyjaśnić znaczenie §2 ust. 10?  

Uzasadnienie: 

Umowa ani SIWZ nie przewidują świadczenia usługi magazynowania, w związku z czym wskazana 

jednostka redakcyjna najprawdopodobniej nie powinna znaleźć się w umowie. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust.1 umowy zdanie drugie w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar według cen jednostkowych netto ustalonych  

w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy, które to ceny netto są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy.”? 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wysokość netto określa wartość zobowiązania, podatek od towarów 

 i usług składający się na cenę brutto jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają 

żadnego wpływu.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i pozostaje przy zapisanych określonych w SIWZ. 

 

Zapytanie nr 6: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Rozlicznie 

następować będzie w okresie 4 miesięcy sukcesywnych dostaw materiałów do operacji zaćmy  

w oparciu o fakturę dołączaną do każdej dostawy, płatną przelewem z terminem płatności 60 dni od 

daty doręczenia faktury VAT. Faktura VAT winna być wystawiona nie wcześniej niż ostatniego dnia 

danego miesiąca kalendarzowego, po realizacji ostatniej dostawy w danym miesięcy, lecz nie później 

niż 7 dnia kolejnego miesiąca. Faktury oraz inne dokumenty dołączone do dostawy muszą zawierać 

termin ważności i numer serii dostarczonego asortymentu.”? 

Uzasadnienie: 



Wykonawca prosi, aby dostawy były rozliczane na bieżąco, wraz z każdą dostawą. Ułatwia to 

zarządzanie dostawami i płatnościami. Ponadto w przypadku stosowania faktur zbiorczych płatności 

za dostawy zrealizowane na początku miesiąca następowałyby prawie po 90 dniach od dostawy, co 

godzi w zasady wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 5 umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu: 

„W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

opóźnieniom w transakcjach handlowych.”? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej, a przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa towaru,  

a tym samym w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy należą się odsetki 

ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dokonano modyfikacji przedmiotowej 

treści jak poniżej, zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

Zapytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 1 i 2 umowy w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej części 

dostawy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części 

dostawy, 

- w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. 

2. Wykonawca w wypadku dostawy towaru z wadami ilościowymi i jakościowymi umowy zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości netto wadliwego towaru za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego, począwszy od dnia następnego 

po planowanym, pierwotnym terminie dostawy, lecz nie więcej niż 10% wartości netto wadliwego 

towaru.”? 

Uzasadnienie: 

- Kary umowne powinny być naliczane w przypadku zwłoki, tj. takiej nieterminowej dostawy, za którą 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a nie osoby trzecie lub siła wyższa; 



- Prosimy o obniżenie kar umownych do 0,5% wartości danego towaru dziennie. Kary w wysokości 

1% i 2% są zbyt wygórowane w porównaniu do ewentualnych odsetek za opóźnienie należnych 

Wykonawcy od Zamawiającego. Z podobnych powodów prosimy o obniżenie górnego limitu 

naliczania kar umownych; 

- Kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów wolnych od wad powinny być naliczane  

w oparciu o wartość reklamowanego asortymentu, a nie całej dostawy, w skład której wchodziły; 

- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jeszcze 

niezrealizowanej jej części, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wielkość;  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający określił jednoznacznie  

w Rozdziale XVI SIWZ w treści § 4 kary jakie przewiduje i nie wyraża zgody na modyfikację 

zapisów SIWZ w przedmiotowym zakresie.  

 

Zapytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §5 umowy zmian polegających na tym, że cena brutto może 

ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku do towarów i usług, która to zmiana nie będzie 

wymagała aneksu do umowy? 

Uzasadnienie: 

Niniejsza propozycja jest spójna z tą dotyczącą brzmienia §3 ust. 1 umowy. Strony nie mają żadnego 

wpływu na wysokość stawki VAT, powinna być ona stosowana automatycznie bez konieczności 

zawierania aneksu. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury 

 z nieobowiązującą stawką.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 

zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i pozostaje przy zapisanych określonych w SIWZ. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy materiałów do operacji zaćmy kompatybilnych z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy 

Alcon, który aktualnie użytkuje Zamawiający  oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji (znak 

sprawy: Z/15/PN/20), w następującym zakresie: 

1) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XVI. Ogólne warunki 

umowy, § 2 ust. 6 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

Wykonawca zobowiązuje się do nie wstrzymywania lub ograniczania dostaw. 

2) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XVI. Ogólne warunki 

umowy, § 2 ust. 10 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść. 



3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XVI. Ogólne warunki 

umowy, § 3 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

Rozlicznie następować będzie w okresie 4 miesięcy sukcesywnych dostaw materiałów do operacji 

zaćmy w oparciu o fakturę dołączaną do każdej dostawy, płatną przelewem 

 z terminem płatności 60 dni od daty doręczenia faktury VAT. Faktury oraz inne dokumenty 

dołączone do dostawy muszą zawierać termin ważności i numer serii dostarczonego asortymentu. 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XVI. Ogólne warunki 

umowy, § 3 ust. 5 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. Opóźnienia w płatnościach nie mogą jednak wpływać 

negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę.” 

5) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 wykreśla się 

dotychczasową treść dotyczącą zaadresowania koperty zastępując następującą: 

„Przetarg nieograniczony – dostawy materiałów do operacji zaćmy kompatybilnych  

z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy Alcon, który aktualnie użytkuje Zamawiający   

oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji” 

oraz 

Znak sprawy: Z/15/PN/20 

„Nie otwierać przed 18.03.2020 r. godz. 13.00” 

6) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową 

treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 

14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 18.03.2020 r. do godz. 12.30.” 

7) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE 

ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść 

zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 

Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 

Publicznych w dniu 18.03.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 

otwieraniu ofert.” 
 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

 

 


