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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
207000 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. 
 

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2014   Nr ogłoszenia – 2014/S 108-189718  z dnia 06.06.2014r. 

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

 

1. Czy zamawiający może wydzielić do osobnego pakietu z grupy nr V  punkty od 11 do 14- zespolenie 
DHS/DCS (Płytka ustalająca stalowa DCS/DHS  od 3 –do 16 otworów, L: 86 - 278mm  kąt: 90º i 135º, 
L szyjki – 25mm, 38mm, Śruba kompresyjna do poz. 11; Śruba zespalająca  Ø12,5/16mm, L- gwintu 
18 lub 27mm, L- całkowita  60mm-130mm, Szpilka prowadząca do DHS / DCS)  w związku z 
niemożnością ich zaproponowania przez producenta dopóki zostają połączone z asortymentem 
gwoździ śródszpikowych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 
2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

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

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 3. wzoru umowy  . W przypadku opóźnienia z 
dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
3. Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 

dostawy towaru? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
 
 
 
 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 
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