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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę implantów do zabiegów ortopedycznych

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet IV poz. 1a – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - Klamra typu Kierschner o rozm. 160/200mm,  
pozostałe parametry bez zmian.”

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2
„Pakiet IV poz. 1b – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie – Klamra tupy Kirschner o rozm. 100/130mm,  
pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 3
„Pakiet  IV poz. 2a – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie – Kleszcze do cięcia drutu twardego o śr.  
2,5mm, utwardzone o dł. 230mm, z narożami ostrymi.”

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4
„Pakiet IV poz. 3b – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie – Osteotom Lambotte o szer. 6mm, i dł. 240mm,  
pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 5
„Pakiet IV poz. 3c – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie – Osteotom Lambotte o szer. 8mm, i dł. 240mm, 
pozostałe parametry bez zmian.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6
„Pakiet  IV poz. 3d – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie – Osteotom Lambotte o szer.  10mm, i  dł. 
240mm, pozostałe parametry bez zmian.” 



Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 7
„Z uwagi na fakt, że narzędzia są  sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu  
dostawy z 3 dni  roboczych do 4 tygodni.” 

Odpowiedź: 
Termin dostawy dla Pakietu IV i V – 3 tygodnie. 

Pytanie 8
„Czy bylibyscie skłonni z pakietu nr IV wydzielic klamry do wyciagów szkieletowych
Kirschner II jako osobny pakiet?
Klamry sa przyrzadami stosowanymi na oddziałach ortopedycznych, a pozostałe wyroby
pakietu IV narzedziami stosowanymi na salach operacyjnych.”

Odpowiedź: 
Pakiet IV stanowi poz. 1  Z pozycji 2 i 3 Zamawiający tworzy Pakiet V. 

Pytanie 9
„Czy dla wyrobów pakietu IV czas dostawy mógłby byc wydłużony do 6 tygodni.”

Odpowiedź: 
Termin dostawy dla Pakietu IV i V – 3 tygodnie. 

Pytanie 10
„Czy w §5 projektu umowy (kary umowne) Zamawiający może zmniejszyć karę za nieterminową dostawę 
na 0,1% za dzień zwłoki w stosunku do zamówionej partii towaru.”

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 11
„„Czy w §2 pkt.  2 projektu umowy Zamawiający może wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych?” 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pakiet III
Pytanie 12
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę   na  bezpłatne  udostępnienie  na  czas  obowiązywania  umowy 
kompatybilnego instrumentarium do zakładania oferowanych przez danego Wykonawcę implantów zamiast  
oferowania wyrobów wymienionych w ww. pakiecie, współpracujących z narzędziami firmy MIKROMED?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 13
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 2 śruby zespalającej DHS o dł. gwintu 18mm lub  
27mm zamiast dł. 23mm?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 14
„Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  oferowania  płytki  DCS  samodociskowej  klasycznej,  tj.  bez 



ograniczonego kontaktu?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 15
„Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na oferowanie płyt DCS o następujących długościach:

a) 4 otworowa L=86 mm;
b) 6 otworowa L=118 mm;
c) 8 otworowa L=150 mm;
d) 10 otworowa L=182 mm;
e) 12 otworowa L=214 mm;
f) 14 otworowa L=246 mm?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 16
„Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania 
pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do 
złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru 
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 17
„Czy  Zamawiający  doda  zapis  w  §4  ust.  6,  że  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  będzie  
poprzedzone  wezwaniem  Wykonawcy  do  realizowania  umowy  zgodnie  z  zawartymi  w  umowie 
postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z 
zasadami  społeczno  –  gospodarczym  określonymi  w  kodeksie  cywilnym.  W  związku  z  powyższym 
koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 18
„Czy  Zamawiający  zmieni  wysokość  kar  umownych  określonych  w  §  5  ust.  2   na  „5%  wartości 
niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 19
„Czy Zamawiający zmieni  w §5 ust.  1 lit  a  sposób naliczania kar umownych z „150 zł za każdy dzień 
opóźnienia” na „0,2% wartości niedostarczonego/reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?
Powyższa zmiana wynika z możliwości powstania sytuacji, iż w przypadku niedostarczenia w zakreślonym 
terminie drobnych wyrobów medycznych, kara umowna mogłaby wielokrotnie przewyższać ich wartość z 
tytułu np. jednodniowego opóźnienia w dostawie. Z uwagi na powyższe wnosimy o zmianę kar umownych. 

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.



Pytanie 20
„Czy Zamawiający usunie §5 ust. 1 lit b z uwagi na sprzeczność z §5 ust. 2?
Obecny zapis może doprowadzić do dwukrotnego naliczenia kar umownych z tytułu niedostarczenia towaru 
na czas. Z uwagi na powyższe wnosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.03.2014 r.


