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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 125000 
euro na  implantów ortopedycznych tj:  śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego wraz z 
użyczeniem instrumentarium oraz  leki wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne; 
33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2011   Nr ogłoszenia - 2011/S 104-170440 z dnia 31 -05- 2011r                       

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

1. Grupa  VIII  poz.1  –  czy  zamawiający  dopuści  wkręt  interferencyjny  biowchłanialny  bez  rozmiaru 
10x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Grupa  VIII  poz.2  –  czy  zamawiający  dopuści  wkręt  interferencyjny  biowchłanialny  bez  rozmiaru 

10x20mm i 12x25mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Grupa  VIII  poz.3  –  czy  zamawiający  dopuści  wkręt  interferencyjny  tytanowy  bez  rozmiaru  10mm i 
11mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Grupa I poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie drutu Kirschnera z oczkiem ø2,5 L:

430mm, gwintowana końcówka, zamiast drutu Kirschnera z oczkiem: ø2,4mm, L:350-400mm, skalowa-
nego co 15-20mm, niegwintowany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Grupa III poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o dł. 167 - 197mm zamiast 

142-310mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Grupa III  poz. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o dł.  153 - 279mm i  4-10 
parach otworów zamiast o dł. 153-279mm i 4-12 parach otworów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
7. Grupa VI poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o długości 167-336mm zamiast 

167-295mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Grupa VI poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek kostnych samodociskowych o 
grubości  1,5  mm, L-27 mm, 4 otworowa pod wkręty  2,0   zamiast  o  grubości  1  mm ,  L-20 mm, 4 
otworowa pod wkręty 2,0?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
9. Dotyczy zapisów wzoru umowy: 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 dokona takiego zapisu. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego 
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne tylko od Zamawiającego, jak też nie 
jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi.

10. Dotyczy  zapisów  wzoru  umowy:  czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  wskazywania  terminu 
przydatności do użytku (§4 ust.2)? Wykonawca dostarczając produkt zapewnia, że każdy wyrób na który 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

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


przepisy prawa nakładają wskazywanie daty przydatności do użycia posiada ponad 2/3 całego okresu 
przydatności.  Każdy wyrób ma swoje specyficzne i  indywidualne oznaczenie które pozwala na jego 
pełną identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od w/w zapisu.
11. Dotyczy zapisów wzoru umowy: 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: Zapisy §5 umowy nakładają na Zamawiającego obowiązek prowadzenie korespondencji z 
Wykonawcą w sprawach spornych.

12. Czy Zamawiający  wrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 , GRUPA XIII cement kostny z genatmycyna 
w opakowaniu 1 x 20 gram ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
13. Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian             w 

zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:
Szkolenia:
1. W ramach realizacji  niniejszej  umowy Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  niezbędnych 

szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
2. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które 

Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy. 
3. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną 

liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
4. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel                z 

doświadczeniem  w  obszarze  ortopedycznym  i  artroskopowym,  a  zdobyte  doświadczenie  będą 
wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

5. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt 
wszystkie niezbędne do realizacji  szkolenia  w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i  przyjazd na 
miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

6. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę
7. Szkolenia  zostaną  przeprowadzone w siedzibie  Zamawiającego lub  w innym miejscu  zaproponowanym 

przez Wykonawcę.
8. Zakończenie  szkoleń  potwierdzone  będzie  protokółem,  sporządzonym  oddzielnie  dla  każdej  szkolonej 

grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron                         i 
zawierającym:

a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
e) czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź:  Szkolenie  leży  w  gestii  Wykonawcy,  jeśli  Wykonawca  zaproponuje  przeprowadzenie 
szkolenia Zamawiający nie będzie utrudniał i wydeleguje pracowników do jego odbycia.

14. Czy Zamawiający w Grupie I poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera z oczkiem bez 
skali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. Czy Zamawiający w Grupie II  poz. 16-17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych bez 

kaniuli?
Odpowiedź: Zamawiający nie   dopuszcza.  

16. Dotyczy Grupy III: W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ otworów płytek blokowanych 
zawierających rozwiązania  techniczne charakterystyczne  dla  jednego producenta  zwracamy się  z 
prośbą  o  dopuszczenie  rozwiązań  konstrukcyjnych  otworów  blokowanych  (gwintowanych) 
oferowanych przez innych wykonawców tj.: otwory w płytce owalne, blokowane z gwintem stożkowym, 
dwufunkcyjne  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub  śrub 
korowych do otworów kompresyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  
17. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 2 i 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=85-190 

mm zamiast L=88-193 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=99-151 mm 
zamiast L=109-169 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



19. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części 
nasadowej 10 otworów zamiast 9 oraz o długości L=90-196  mm zamiast L=101-176 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
20. Czy  Zamawiający  w  Grupie  III  poz.  5-6  dopuści  możliwość  zaoferowania  wkrętów  z  gniazdem 

sześciokątnym zamiast sześciokarbowym?
Odpowiedź: Zamawiający   dopuszcza.  

21. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy III poz. 8 oraz 19 celem dopuszczenia do udziału w 
postępowaniu  większej  liczby  wykonawców  oraz  umożliwienia  Zamawiającemu  uzyskania 
konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.
22. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=177-213 

mm zamiast L=142-310 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

23. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części 
trzonowej 6-12 otworów zamiast 4-12 oraz o długości L=170-278 mm zamiast L=153-279 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
24. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=133-241 

mm zamiast L=153-279 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Czy Zamawiający w Grupie V poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub Herberta  o długości L od 
12 do 30 mm zamiast od 12 do 38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
26. Czy Zamawiający  w  Grupie  VII  poz.  8  dopuści  możliwość  zaoferowania  płyt  DHS o  długościach 

64-272 mm, zamiast 84-292mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający w Grupie VII poz. 10 dopuści z możliwość zaoferowania śruby zespalającej o dł. 
gwintu 22-27 mm, zamiast 18-27mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
28. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów interferencyjnych 

biowchłanialnych w rozmiarach: Ø 7, 8, 9 mm i długości 23-30 mm oraz Ø10 mm i długości 30-35 
mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
29. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów interferencyjnych 

biowchłanialnych w rozmiarach: Ø 7, 8, 9 mm i długości 23-30 mm,  Ø10 mm i długości 30-35 mm 
oraz Ø11 mm i długości 35 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
30. Czy zamawiający w Grupie VIII poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów interferencyjnych 

tytanowych o średnicy Ø 7, 8, 9 i 10 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

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

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                         Jerzy Kułakowski
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