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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania  w  trybie  przetargu nieograniczonego o  wartości  przekraczającej  równowartość 
130000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu 
biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-
7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2013   Nr ogłoszenia – 2013/S 101-172872 z dnia 28 -05- 2013r                       

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP infmuje iż wpłyneły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1. Grupa II -   poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów korowych ø 2,0mm L 
od 5 mm do 30 mm zamiast L od 5 mm do 38 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
2. Grupa II -   poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów ø 1,5mm wykonach z 

tytanu zamiast ze stali?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

3. Grupa II -    poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów łódkowatych ø 4,0mm 
L od 18 mm do 60 mm zamiast wkrętów gąbczastych ø 2,0mm L od 10 mm do 22 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  
4. Grupa III -   poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych 

obojczykowych z hakiem w rozmiarach 5-7 otworów zamiast 4-7 otworów?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

5. Grupa III -   poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych 
kłykciowych do dalszej nasady kości udowej w części trzonowej posiadających 4 do 10 otworów, w 
tym jeden kompresyjny i długości L=142-267mm zamiast 4-10 par rozdzielnych otworów – 
blokowanych i kompresyjnych i L=153-279mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
6. Grupa III -   poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych 

kłykciowych do bliższej nasady kości piszczelowej w części trzonowej posiadających od 4-10 par 
rozdzielnych otworów – blokowanych i kompresyjnych, gdzie  L=147-273mm zamiast 4-10 otworów 
i L= 153-279 mm?

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
7. Grupa V -   poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania Śrub Herberta kaniulowanych o 

długości L -od 12-30 mm?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §3 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w 
toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. Wyrok 
Sądu Okręgowego  w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze : V Ca 
2306/03)-  w którym Sąd stwierdził, że:  „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy 
nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w 
załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji”. oraz, że dostawca:„Musi mieć zatem  pewność, że 
zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być 
zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości 
zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu 
sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego  
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne to tylko od Zamawiającego, jak też
Zamawiający nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu.

9. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że wskazywanie terminu przydatności o czym mowa w 
§4 ust.2 dotyczy tylko wyrobów co do których został postawiony wymóg sterylności? 

Odpowiedź:   Zamawiający modyfikuje §4 ust.2 umowy ,,  Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html


przydatności do użytku dostarczanego asortymentu, dotyczy tylko wyrobów co do których został 
postawiony wymóg sterylności. Termin  przydatności do użytku dostarczonego asortymentu nie może być 
krótszy niż  2/3 całego okresu ważności, chyba że strony uzgodnią w czasie trwania umowy inaczej”.

10. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, 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 podtrzymuje zapisy SIWZ.  
11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień przyszłej 

umowy w zakrsie §3 ust.3: W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień 
opóźnienia jednak nie wiecej niż 10% niezrealizowanej części dostawy. Kary umowne nie wyłączają 
możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
12. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego 
terminu rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I poz. 2 drutów Kirschnera z oczkiem o 

dł. 310-380mm zamiast 350-400mm?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

14.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II poz. 9 wkrętów gąbczastych Ø 3,5mm 
zamiast Ø 2,0mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
15.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II poz. 10 wkrętów gąbczastych Ø 

4,0mm L=10-70mm zamiast Ø 4,5mm L=50-120mm?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

16.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II poz. 16, 17 wkrętów kaniulowanych Ø 
4,5mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
17.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II poz. 19 wkrętów kaniulowanych 

korowych Ø 3,5mm?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

18. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 1-4, 8-10 oraz 13-15 dopuści możliwość zaoferowania otworów 
w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – 
kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 2 płytek o długości L=72-163 mm 

zamiast L=88-193 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

20.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 3 płytek o ilości otworów w 
części trzonowej 4-12 oraz długości L=81-185 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
21.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 4 płytek o długości L=90-196 mm 

zamiast L=101-176 mm?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

22.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 5-6 wkrętów blokowanych z 
gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokarbowym?

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.
23.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 10 płytek o ilości otworów w 

części trzonowej 8-10 oraz długości L=168-194 mm?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

24.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 14 płytek o ilości otworów w 
części trzonowej 6-12 oraz długości L=170-278 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
25.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 15 płytek o ilości otworów w 

części trzonowej 5-11 oraz długości L=140-260 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.  

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Grupy III poz. 19 i 20 w odrębny pakiet celem 
dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia 



Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

27.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie IV poz. 4 drutów o dł. L=150-310mm?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

28.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie V poz. 3 śrub Herberta o długości L=12-
30mm?

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.
29.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie VII poz. 8 płytek o długości L=64-272 

mm zamiast L=84-292 mm?
Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę.

30.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie VII poz. 11 śrub zespalających o L 
gwintu 22 i 27mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie VIII poz. 3 wkrętów  o średnicach 

7,8,9,10mm?
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                            Jerzy Kułakowski
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