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Ruda Śląska, dnia 05.04.2022 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 11/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: dostawa nici chirurgicznych (11/SMRS/22).

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający –
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany
treści SWZ.
Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 08.04.2022 r. godz. 09:00 na dzień 12.04.2022 r. godz. 09:00
(otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2022 r. o godz. 10.00).
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 1 – 3
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pleciony, niewchłanialny, poliestrowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1, poz. 5 - 7
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z kopolimeru kwasu glikolowego
i kaprolaktonu, o podtrzymywaniu tkankowym 70% pierwotnej wytrzymałości po 7 dniach, 40%
po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i o czasie wchłaniania 90-120 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, niewchłanialny, poliamidowy o udokumentowanej
zmniejszonej hydrofilnosci lecz nie pakowany na mokro?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem, pleciony, niewchłanialny, poliestrowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
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Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 1 – 2
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez rurki winylowej, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 1 – 23
Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 24
Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, syntetyczny, niewchłanialny, poliamidowy,
niepowlekany?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 1 – 10, 21 - 24
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, o podtrzymywaniu
tkankowym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach,
40% po 57 dniach i o czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. szew w zakresie poz. 1 – 10, natomiast w pozycji 21 – 24 nie dopuszcza
ww. szwu.
Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 4, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą z zakończeniem tnącym (przyostrzona)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 11
Czy Zamawiający akceptuje modyfikację Załącznika nr 3 do SWZ pkt 4 poprzez zmianę zastrzeżonego
tam terminu z 2 dni roboczych na 10 dni roboczych. Wykonawca zaznacza, iż z uwagi na szeroki zakres
asortymenty objętego niniejszym postępowaniem, niezbędne jest wydłużenie terminu niezbędnego
na zebranie i udostepnienie przedmiotowej dokumentacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia w załączniku nr 3 do SWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, poprzez zmianę
w pkt 4
Jest:
Na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających,
że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 z późn. zm.), m.in. udostępni Deklarację
Zgodności wydaną wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub/i Certyfikat CE (jeżeli
dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz dokumenty o których mowa w pkt 3
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w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty
lub odstąpienia od umowy.
Zamawiający zmienia na:
Na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających,
że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 z późn. zm.), m.in. udostępni Deklarację
Zgodności wydaną wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub/i Certyfikat CE (jeżeli
dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną oraz dokumenty o których mowa w pkt 3 w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty lub
odstąpienia od umowy.
W załączeniu poprawny załącznik nr 3 do SWZ.
Pytanie 12
Czy Zamawiający akceptuje modyfikację Załącznika nr 5 do SWZ („Umowa”) w zakresie § 5 ust. 2
zdanie 2 Umowy poprzez nadanie mu następującego bądź zbliżonego brzmienia:
„Faktura winna być dostarczona wraz z dostawą lub przesłana na adres e-mail:
e-faktury@szpitalruda.pl bądź dostarczona w sposób wskazany w § 5 ust. 5.”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia” poprzez zmianę w §5 ust. 2.
Jest:
Podstawę wystawienia faktury stanowi złożone zamówienie, zatwierdzone przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Zamawiającego. Faktura winna być dostarczona wraz z dostawą lub przesłana
na adres e-mail: e-faktury@szpitalruda.pl
Zamawiający zmienia na:
Podstawę wystawienia faktury stanowi złożone zamówienie, zatwierdzone przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Zamawiającego. Faktura winna być dostarczona wraz z dostawą lub przesłana
na adres e-mail: e-faktury@szpitalruda.pl bądź dostarczona w sposób wskazany w §5 ust. 5.
W załączeniu poprawny załącznik nr 5 do SWZ.
Pytanie 13
Czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy poprzez wskazanie, że oznaczona tam
kara będzie naliczana w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zaznacza, iż ewentualne odstąpienie z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, nie może stanowić podstawy do naliczania kar
umownych (por. art. 433 pkt 2 i 3 PZP).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę i podtrzymuje projektowane postanowienia
umowne.
Zamawiający realizuje swoje uprawnienia w ramach realizacji umów o zamówienia publiczne
zgodnie z ich treścią oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
z poszanowaniem regulacji prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym oraz ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający wskazuję, że zgodnie z § 13 ust.1 projektowanych
postanowień umownych w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Zamawiający wskazuje,
że projektowane postanowienia umowne nie są sprzeczne z art. 433 pkt. 2 i 3 ustawy prawo
zamówień publicznych. Projektowane postanowienia umowne nie wprowadzają postanowień,
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dających Zamawiającemu uprawnienie do naliczania kar umownych za zachowanie Wykonawcy
niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem
oraz odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.
Pytanie 14
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie kary umownej zastrzeżonej w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy
bądź obniżenie jej wysokości z 3 % na 1 %. Wykonawca zaznacza, iż naliczanie kary za naruszenia,
które nie muszą prowadzić do wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, nie jest zasadne.
Wykonawca nadmienia, że niezasadne rozszerzanie potencjalnej odpowiedzialności Wykonawcy
(co w ocenie Wykonawcy ma miejsce w niniejszej sytuacji) mające wpływ na konkurencyjność
postępowania oraz naruszenie zasady równości stron może prowadzić do unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (por. KIO 983/18, KIO 980/18).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie oraz zmniejszenie wskazanych w zapytaniu kar
umownych, jednocześnie podtrzymuje projektowane postanowienia umowne.
Zamawiający realizuje swoje uprawnienia w ramach realizacji umów o zamówienia publiczne
zgodnie z ich treścią oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również
z poszanowaniem regulacji prawnych zawartych w kodeksie cywilnym. Zamawiający wskazuje,
że zgodnie z §13 ust. 1 projektowanych postanowień umownych w sprawach nieuregulowanych
niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wobec tego, stosownie do treści art. 484 § 2 k.c. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy, gdy kara jest rażąco
wygórowana.
Pytanie 15 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 1 - 2
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 90 mm?
Odpowiedź:
W związku z omyłka pisarską Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia
w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY – Formularz ofertowy, poprzez zmianę:
1) w pakiecie nr 2 poz. 1, długość nici (cm)
Jest:
Min. 2x50cm dwa szwy w saszetce zaopatrzony w rurkę winylową grubość nici 90 mm
Zamawiający zmienia na:
Min. 2x50cm dwa szwy w saszetce zaopatrzony w rurkę winylową, igła w rozmiarze 90 mm
2) w pakiecie nr 2 poz. 2, długość nici (cm)
Jest:
Min. 2x50cm dwa szwy w saszetce zaopatrzony w rurkę winylową grubość nici 90 mm
Zamawiający zmienia na:
Min. 2x50cm dwa szwy w saszetce zaopatrzony w rurkę winylową, igła w rozmiarze 90 mm
W załączeniu poprawny załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.
Pytanie 16 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 3 - 4
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający miał na myśli igłę w rozmiarze 65 mm?
Odpowiedź:
W związku z omyłka pisarską Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia
w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY – Formularz ofertowy, poprzez zmianę:
1) w pakiecie nr 2 poz. 3, długość nici (cm)
Jest:
Min. 100cm grubość min. 65 mm
Zamawiający zmienia na:
Min. 100cm, igła w rozmiarze 65 mm
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2)

w pakiecie nr 2 poz. 4, długość nici (cm)
Jest:
Min. 100cm grubość min. 65 mm
Zamawiający zmienia na:
Min. 100cm, igła w rozmiarze 65 mm
W załączeniu poprawny załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.

Pytanie 17 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 5 - 6
Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy z igłą o długości 60mm. Pozostałe paramery bez
zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. szwu.
Pytanie 18 – dotyczy pakietu nr 2, poz. 5 - 6
Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 2 Pozycja nr 5, 6
są pakowane przez wytwórcę po 36 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować
dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dodanie do treści opisu przedmiotu zamówienia zastrzeżenia, że zamówienia będą realizowane
wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dokona odpowiedniej zmiany liczby wymaganych sztuk tak,
aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach
(bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ/UMOWY.

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1) w załączniku nr 5 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone
do treści umowy w sprawie zamówienia” poprzez dopisanie paragrafu dotyczącego ochrony
danych osobowych – RODO.
W załączeniu poprawny załącznik nr 5 do SWZ.
2) w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert poprzez zmianę pkt 2
Jest:
Termin składania ofert: 08.04.2022 r., godzina 09:00.
Zamawiający zmienia na:
Termin składania ofert: 12.04.2022 r., godzina 09:00.
3) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą poprzez zmianę pkt 1
Jest:
Termin związania ofertą upływa w dniu 06.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Zamawiający zmienia na:
Termin związania ofertą upływa w dniu 11.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest
pierwszym dniem terminu związania ofertą.
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4) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert poprzez zmianę
pkt 1
Jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 r., o godz. 10:00.
Zamawiający zmienia na:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r., o godz. 10:00.

dokument zatwierdzony przez:
Głównego Księgowego
p.o. Dyrektora ds. Finansowych
Tomasza Bartosza

Rozdzielnik:
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2. a/a
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