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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę plantów 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 / 2015   Nr ogłoszenia – 2015/S 115-208189  z dnia 17.06.2015r. 

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

1. Grupa IV - Czy Zamawiający dopuści wkręty interferencyjne biowchłanialne wykonane z kwasu 
mlekowego z półokrągłym gwintem, kaniulowane, przystosowane do drutu nitinolowego Ø1,14 mm, 
sterylne, pakowane pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Grupa IV - Czy Zamawiający w punkcie 2 zamiast wkręt o średnicy 12 mm i dł. 25 mm dopuści 

zaoferowanie wkrętu o średnicy nominalnej 11 mm do połowy śruby i o średnicy 12 mm w dalszej 
części śruby, długość śruby 35 mm i 40 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 1, 9-15, 18-20 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. 
4. Czy Zamawiający w Grupie III poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki kształtowej 

blokowanej, do korekcji pierwszej kości śródstopia, lewą i prawą L-45 i 50 mm bez części 
śródkostnej wprowadzanej w kanał śródszpikowy kości? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie III poz. 7-8 wkrętów blokowanych z 

gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokarbowym? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. 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 0,3% 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 podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów umowy 1 ust. 3 

na treść : 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. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Dotyczy projektu umowy §5  ust 10 Mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), czy Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku kiedy w trakcie wykonywania umowy 
wytwórca dokonana zmiany numerów katalogowych dla elementów przedmiotu umowy bez zmiany 
właściwości tegoż przedmiotu w stosunku do przedmiotu zaoferowanego.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  § 5 ust. 10 wzoru umowy 
9. Czy Zamawiający aby uniknąć stosowania niewłaściwych komponentów i materiałów zużywalnych 

mających wpływ na prawidłowe działanie wiertarek Synthes wymaga aby kompatybilność opisana w 
grupie IX była potwierdzona dokumentem od producenta wiertarek – firmy DePuySynthes 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. SIWZ  § 6. 

Sporządził: Bożena Gromulska 

             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                              Jerzy Kułakowski 
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