Ostrów Wielkopolski dn.,13.11.2013 r.
Otrzymują:
- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Znak sprawy: FDZP/25/13
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na

dostawę implantów ortopedycznych dla ZZOZ

w Ostrowie Wielkopolskim.
W związku z otrzymaniem pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w
postępowaniu,

Dyrekcja

Zespołu

Zakładów

Opieki

Zdrowotnej

w

Ostrowie

Wielkopolskim,

ul. Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:
Pakiet 7
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpieni endoprotezy głowy kości promieniowej
według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tzn. trzpienia standardowego prostego oraz trzpienia
kątowego rekonstrukcyjnego zamiast zaoferowania trzpienia w co najmniej 2 rozmiarach?
Odpowiedź: Dopuszcza się również
Pakiet 21
2. Czy Zamawiający w poz. nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie zaślepek do gwoździ elastycznych
według własnych rozwiązań konstrukcyjnych pasujących do oferowanych gwoździ elastycznych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:
Do wzoru umowy 23/13
3. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 1 lit b, iż wymiana produktów może dotyczyć jedynie

produktów w nienaruszonych opakowaniach producenta?
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia towar w naruszonym opakowaniu bądź używany nie może
podlegać zwrotowi.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4

Czy Zamawiający odstąpi w §4 ust. 3 od określenia „termin ważności” w przypadku asortymentu
z pakietu nr 21? Asortyment wyszczególniony w pakiecie nr 21 jako wyrób niesterylny nie ma
określonych terminów ważności. Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego
zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczania na nim informacji na
temat ważności produktu w przypadku wyrobów niesterylnych. Wszystkie dostarczane produkty mają
oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Data produkcji zawarta jest w numerze LOT, zaś
ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed
zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5

Czy Zamawiający w § 5 umowy oraz zapis w formularzu cenowym wyrazi zgodę na odstąpienie od
dostarczenia składu konsygnacyjnego w zakresie zadania nr 21 na rzecz zamówień sukcesywnych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 2 z „72 godzin” na „3 dni robocze”?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony
w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny,
ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w
stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 Ust. 1 lit. a z 10% na 0,5%,
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty
zbyt wygórowanej kary umownej.
Ponadto należy wykazać, iż w przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługuje
naliczenie odsetek ustawowych o wysokości 13% w skali roku, natomiast Zamawiający wnosi
o określenie kar umownych w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym
orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych,
bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej
w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r.,
nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo
zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną
nieważność
czynności
prawnej
na
podstawie
przepisu
art.
353 1k.c.
w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.)
prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt
IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter
odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod
uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia
23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar
umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter
odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych
wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru
odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC
1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne
zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie
kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary
umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.
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Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie
odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku
prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne.
Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach
postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny
z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
8

Czy Zamawiający doda zapis w § 8 ust. 1 lit b, 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: Zamawiający modyfikuje wzór umowy i dodaje w § 8 ust. 1 zapis: ,, Odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania
umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami ”.

Do wzoru umowy 25/13
9. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 Ust. 1 lit. a z 10% na 0,5%,
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty
zbyt wygórowanej kary umownej.
Ponadto należy wykazać, iż w przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługuje
naliczenie odsetek ustawowych o wysokości 13% w skali roku, natomiast Zamawiający wnosi o
określenie kar umownych w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym
orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych,
bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w
przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr
113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo
zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną
nieważność
czynności
prawnej
na
podstawie
przepisu
art.
3531k.c.
w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.)
prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt
IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter
odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod
uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia
23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar
umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter
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odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych
wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru
odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC
1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne
zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie
kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary
umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.
Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie
odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego
łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający,
korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść
umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego
prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 lit b, 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: Zamawiający modyfikuje wzór umowy i dodaje w § 8 ust. 1 zapis: ,, Odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z
zawartymi w umowie postanowieniami ”.
Pytania dotyczące Pakietu nr 4. Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia, stawu skokowego i stawu
śródstopno-policzkowego
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie zadania na część dotyczącą kończyny górnej (pozycje od
1-4) i część dotyczącą kończyny dolnej (pozycje 5-6) ?
Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych / Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z póź zm./ modyfikuje
specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że wykreśla pozycje 5, 6 w pakiecie nr 4
i dodaje je do pakietu nr 6 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do siwz. Oferty należy
złożyć na zmodyfikowanym załączniku nr 2.
Pakiet nr 4 po wprowadzeniu zmian nosi nazwę: Endoprotezy pozostałe: barku, łokcia.
W punkcie VIII. 1. siwz w pakiecie nr 4 i 6 zmienia się kwota wadium w sposób następujący:

Pakiet nr 4: - wadium : 3.500,00 zł.
Pakiet nr 6: - wadium : 1.600,00 zł.
12. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Endoproteza barku cementowa, rekonstrukcyjna –
endoprotezę barku zbudowaną z:
• trzpienia 120mm (stop Kobaltowo-Chromowo-Molibdenowy lub Tytanowy) pokrytego w części
bliższej porowatym stopem tytanu z możliwością wyboru zastosowania trzpienia jako cementowany
lub bezcementowy, w 17 rozmiarach 4-20mm, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej.
• głowy (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym płynnie offsetem umożliwiającym niezależne
ustawienie pozycji głowy względem trzpienia co pozwala na dopasowanie do anatomicznej osi
głowy kości ramiennej,
• średnica głów 38-58mm o wysokościach 18-37mm, dająca możliwość prawidłowego wyboru
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wielkości głowy najbardziej odzwierciedlającą budowę anatomiczną.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
13.Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Endoproteza barku odwrócona – endoprotezę barku zbudowaną
z:
• trzpienia 120mm pokrytego w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania
jako trzpień cementowany lub bezcementowy w 17 rozmiarach 4-20mm, możliwość zastosowania
trzpieni urazowych 140mm i rewizyjnych 194mm (razem 30 typów trzpieni
• mocowanie części panewkowej (tacy podstawnej głowy) za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i
czterech śrub obwodowych z możliwością blokowania lub nieblokowania kąta wprowadzenia,
• podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością
• średnica głów części panewkowej 36mm i 41mm, każda w trzech wysokościach z możliwością
ustawienia offsetu,
• metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach
• wkład tacy części ramiennej (PE) w trzech wysokościach i 2 rozmiarach 36mm i 41mm.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
14. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 Endoproteza barku urazowo- rekonstrukcyjna – endoprotezę
barku urazowo rekonstrukcyjną zbudowaną z:
•

•
•
•

•

trzpienia cementowanego, 140mm, pokrytego w części bliższej hydroksyapatytem (budowa - Stop
CoCrMo
l
ub stop tytanu), w 6 rozmiarach 4-14mm, z dwoma bocznymi skrzydełkami po trzy zaczepy w
każdym,
do odpowiedniego mocowania guzków, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej,
pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera
śródszpikowego (Polimetylometakrylan (PMMA)), dający dobór prawidłowej wysokości osadzenia
trzpienia przez wkręcenie lub wykręcenie pozycjonera.
głowy (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym płynnie offsetem, umożliwiającym niezależne
ustawienie pozycji głowy względem trzpienia co pozwala na dopasowanie do anatomicznej osi
głowy kości ramiennej.
średnica głów 38-58mm o wysokościach 18-37mm, dająca możliwość prawidłowego wyboru
wielkości głowy, najbardziej odzwierciedlającą budowę anatomiczną,
Mocowanie elementów protezy bez użycia śrub.
Odpowiedź: Dopuszcza się również

15. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Endoproteza stawu łokciowego – endoprotezę łokcia
zbudowaną z:
Komponent ramienny w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji. Kształt komponentu
ramiennego uwzględnia pięciostopniową koślawość i rotację wewnętrzną 5º oraz trzymilimetrowy offset
lateralny. Wygięty trzpień, pokryty tytanową okładziną porowatą Plasma Spray, umożliwia cementowaną
lub bezcementową implantację. Możliwość łączenia z modułową endoprotezą kości ramiennej.
Komponent łokciowy w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji.
Kształt komponentu łokciowego uwzględnia przednie przesunięcie osi obrotu stawu w stosunku do osi
kości łokciowej oraz offset lateralny i wygięcie trzpienia, do stosowania bezcementowo lub z użyciem
cementu kostnego.
Ruchomy zawias z dwóch połączonych półsfer, pozwala na wzajemną rotację komponentów w zakresie 7

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
63-400 Ostrów Wielkopolski; ul. Limanowskiego 20-22
tel.: 62 595 11 00; fax: 62 736 29 09
e-mail: szpital@szpital.osw.pl
www.szpital.osw.pl

stopni. Zawias łączy dowolne rozmiary komponentów ramiennego i łokciowego.
Wkładki wykonane ze stopu kobalt-chrom oraz wzmocnionego polietylenu.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
Pytania dotyczące Pakiet nr 5. Implanty do rekonstrukcji struktur stawu ramiennego
16. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 zamiennie:
Miękką kotwicę do naprawy stożka rotatorów, wbijaną, wykonana z plecionki poliestrowej, na
sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici
niewchłanialne lub kotwica
do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez
niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu
uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
17. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2
Kotwica niewchłanilna wkręcana do barku wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni
Rentgena, średnica 5,5mm, bezwęzłowa, przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka
rotatorowi zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Mocowanie nitek wewnątrz kotwicy.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
18. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 :
Kotwicę do naprawy obrąbka, wbijaną, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym
jednorazowym podajniku. Średnica 1,4mm, nici wzmocnione niewchłanialne, kotwica ta umożliwia
kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym
zablokowaniu.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
19. Czy Zamawiający w pozycji 4 oraz zapisie ogólnym o depozycie i instrumentarium (z racji na niewielką
ilość planowanych zabiegów) dopuści następujące rozwiązanie:
W instrumentarium wielorazowym będą znajdowały się instrumenty do przewlekania i manipulacji
szwami w trakcie zabiegu artroskopowego: prawy, lewy, oraz prosty.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium wraz z implantami na zasadzie Loaner
Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
Odpowiedź: Dopuszcza się również
21. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5:
Nici polietylenowe plecione z igłami 12szt w opakowaniu grubość #2
Odpowiedź: Dopuszcza się również
22. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7:
Kaniule do artroskopii barku, jednorazowe, 3 zastawki, elastyczne zmniejszające ryzyko urazu tkanek
(materiał umożliwia formowanie lub kształtowanie kaniuli pod instrumentarium), średnica 5-7-8,5mm i
długości od 75-85mm, 5szt w opakowaniu.
Odpowiedź: Dopuszcza się również
Pytania dotyczące SIWZ:
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22. Prosimy o zmniejszenie kary za opóźnienia dostawy, o której mowa w § 7 ust. 1 podpunkt a) do
0,2% wartości niedostarczonej partii za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.
23.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki proste wąskiej o
długości od 44 do 404 mm, od 2 do 22 otworów?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

24.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki proste szerokiej o
długości od 122 do 350mm, od 6 do 18 otworów?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

25.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki anatomicznej do
obojczyka górno-przedniej wykonanej ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

26.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej
nasady kości piszczelowej bocznej z 5 otworami w głowie płytki zamiast z 7?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

27.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej
nasady kości piszczelowej bocznej 4,5/5,0 z 3 otworami w głowie płytki zamiast z 5?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

28.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej
nasady kości piszczelowej przyśrodkowej 4,5/5,0 z 3 otworami w głowie płytki zamiast z 5?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

29.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Zadania nr 3 poz. 30 w oddzielny pakiet celem
dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia
Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

30.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 36 dopuści możliwość zaoferowania podkładki o średnicy
7,0/4,2 mm zamiast 7,0/3,6 mm?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

31.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 38 dopuści możliwość zaoferowania podkładki o średnicy Ø
10,0/4,7 mm zamiast Ø 10,0/4,6 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

32.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1-9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości
gwintu 16 mm zamiast 20mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

33.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 mm, L-30 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.
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34.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 15 mm, L-30 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

35.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 mm, L-35 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

36.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 18 mm, L-35 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

37.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 mm, L-40 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

38.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 20 mm, L-40 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

39.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 mm, L-45 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

40.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 22 mm, L-45 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

41.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 mm, L-50 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

42.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 16 mm, L-50 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

43.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 24 mm, L-50 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

44.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 12 lub 16 mm, L-55 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

45.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 4,5 mm, długość gwintu 26 mm, L-55 mm?
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Odpowiedź: Dopuszcza się również.
46.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 3,5 mm, długość gwintu 10 mm, L-30 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

47.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów
kaniulowanych średnica 3,5 mm, długość gwintu 17 mm, L-54 mm?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

48.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zrezygnuje z utworzenia składu konsygnacyjnego
wkrętów kaniulowanych zawartych w Pakiecie nr 14?
Odpowiedź: Dopuszcza się również.

49.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa
śródszpikowego do stabilizacji złamań trzonów kości udowej o promieniu wygięcia 3000 mm zamiast
2000 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

50.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa
śródszpikowego do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzanego podkolanowo z
trzema otworami ryglującymi w części dalszej gwoździa?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

51.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa
śródszpikowego do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej wprowadzanego od głowy kości
ramiennej z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ bez
możliwości użycia wkładek polietylenowych (PEEK)? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą
liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

53.

Czy Zmawiający w Pakiecie nr 20 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ
śródszpikowych do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej według własnych rozwiązań
konstrukcyjnych tj.: gwóźdź krótki o długościach 180, 220 i 260 mm oraz gwóźdź anatomiczny – długi
(prawy i lewy) o długościach 300, 340, 380, 420 i 460 mm – przy pozostałych parametrach
niezmiennych?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

54.

Czy Zmawiający w Pakiecie nr 20 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej
teleskopowej ze śrubą kompresyjną M4?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

55.

Czy Zmawiający w Pakiecie nr 20 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoździe
śródszpikowego do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopłaszczyznowych kości
piszczelowej posiadającego w części bliższej podwójne – kątowo stabilne ryglowane (otwory na śruby
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gwintowane)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
56.

Czy Zamawiający wyodrębni z Pakietu nr 20 poz. 8 w oddzielny pakiet celem dopuszczenia do
udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania
konkurencyjnych ofert?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

57.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za zwłokę w częściowej dostawie przedmiotu
umowy do wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy 23/13
58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia,
której wzór przesyłamy w załączeniu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
59. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1
Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za zwłokę w częściowej dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto
niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10%
wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Dostawcy
szczegółowo wskazanych w § 8 niniejszej umowy w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Dotyczy wzoru umowy 25/13
60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia,
której wzór przesyłamy w załączeniu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
61.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1
Dostawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:
a) za zwłokę w częściowej dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto
niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10%
wartości niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Dostawcy
szczegółowo wskazanych w § 8 niniejszej umowy w wysokości 10% wartości brutto
niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

62. Dotyczy pakietu nr 25:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 25 oferty zawierającej silikonowe implanty jąder o
wymiarach:
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– rozmiar mały: A-31 x B-23 mm
– rozmiar średni: A-37 x B-28 mm
– rozmiar duży: A-42 x B-32 mm
Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła
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