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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2022 

(art. 135 pzp) 
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 

w trybie PODSTAWOWYM, 

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „pzp”,  

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 

na: Dostawę zestawu do zabiegów laparoskopowych - tor wizyjny oraz zestawu narzędzi 

chirurgicznych na potrzeby Zamawiającego. 

 

Z dnia: 26-09-2022r. 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 
 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL./FAX 58.777.66.73  

Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl 
Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl 

KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689 

Pytania 1.  

Wszystkie pytania dotyczą pakietu nr 2. 

 

1.1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum 

długość 205 mm, końce tępo tępe ?  

 

1.2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson 

Metzenbaum, długość 260 mm, końce tępo tępe ?  

 

1.3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 14 Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo, długość 

205 mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem ?  

 

1.4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 18 Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean 

zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 165 mm ?  

 

1.5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 20 Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean 

zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 220 mm ?  

 

1.6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 21 Kleszcze naczyniowe typ Rochester-Pean 

proste, skok ząbków 0,9 mm, długość 165 mm ?  

 

1.7. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 22 Kleszcze preparacyjne typ Overholt-

Geissendoerfer Figura 2 (nasza figura 2 odpowiada figurze 1) , zakrzywione, długość 200 mm ?  

 

1.8. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 23 Kleszcze preparacyjne typ Overholt-

Geissendoerfer Figura 4 (nasza figura 4 odpowiada figurze 3) , zakrzywione, długość 220 mm ?  
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1.9. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 24 Kleszcze naczyniowe typ Kocher proste, skok 

ząbków 0,7 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 145 mm ?  

 

1.10.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 25 Kleszcze naczyniowe typ Kocher zakrzywione, 

skok ząbków 0,7 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 140 mm ?  

 

1.11.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 51 Rozwieracz typ Weitlaner, tępy 3x4 zęby, 

długość 135 mm ?  

 

1.12.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 56 Odgryzacz kostny typ typ Jansen, prosty, 

szerokość części roboczej 4 mm, długość całkowita 180 mm ?  

 

1.13.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 60 Nożyczki preparacyjne odgięte typ 

Metzenbaum, długość 205 mm, końce tępo tępe ?  

 

1.14.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 63 Kleszczyki naczyniowe typ Rochester Pean 

zakrzywione, skok ząbków 0,9 mm, długość 220 mm ?  

 

1.15.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 64 Kleszczyki preparacyjne typ Overholt 

Geissendoerfer Figura 2 (nasza figura 2 odpowiada figurze 1) zakrzywione , długość 200 mm  

 

1.16.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 66 Kleszczyki do opatrunków typ 

Foersterballenger proste, długość 250 mm z zamkiem, szerokość oczka 13,5 mm, szczęki 

ząbkowane skok ząbka 1,75 mm ?  

 

1.17.Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 68 Kleszczyki naczyniowe typ Halsted 

zakrzywione delikatnie, skok ząbków 0,6 mm, długość 120 mm ? 

Odpowiedź:  

Ad. 1.1. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.4. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.5. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.6. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.7. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.8. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.9. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.10. Zamawiający nie dopuszcza 

Ad. 1.11. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.12. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.13. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.14. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.15. Zamawiający dopuszcza 

Ad. 1.16. Zamawiający dopuszcza 
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Ad. 1.17. Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytania 2.  

 

2.1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów §4 ust. 1: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 

przypadku: 

a) zwłoki w dostawie kompletu Produktów objętych niniejszą umową - Wykonawca zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% netto niezrealizowanej części 

zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 

1 ust. 4 pkt a) niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż zwłoka ta nie może przekroczyć 14 dni 

kalendarzowych, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej części 

zamówienia. (…); 

b) nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy, (…)  - Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia 

umownego netto dla Wykonawcy; 

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego 

jej wykonania, w terminie przez siebie wyznaczonym. 

 

2.2. 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:  

Ad. 2.1. Zamawiający nie wyraża zgody. Biorąc pod uwagę przeznaczenie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający uważa, że kary umowne jakie zostały przedstawione  

w projekcie umowy mają raczej charakter symboliczny.  

Ad. 2.2. Zamawiający wyraża zgodę jednakże Wykonawca zainteresowany przesyłaniem 

dokumentów w taki sposób jest zobowiązany złożyć oddzielny wniosek do 

Zamawiającego. Zamawiający prowadzi ewidencje Wykonawców, którzy mogą przesyłać 

dokumenty w ten sposób. Zamawiający w odpowiedzi poda adres e-mail, na który będzie 

można przesyłać dokumenty. W przypadku nie złożenia wniosku j.w. obowiązuje 

tradycyjna metoda przekazywania dokumentów. Stosowane zapisy zostaną wprowadzone 

na etapie sporządzania umowy, o ile będzie to konieczne.  

 
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński 
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