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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawę zespoleń ortopedycznych - różnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie„ 

  

Nr sprawy: RZP-V/1/13/17 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

 

 

I. Zapytania do  Projektu Umowy: 

 

1 Pytanie: 

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż bank dotyczy tylko asortymentu: płyt 

blokowanych  wraz z wkrętami do nich dedykowanymi, gwoździ wraz z elementami blokującymi 

oraz zestawów DSB/DSK, nie dotyczy zaś wyrobów tzw. drobnych, tj. wkrętów, podkładek, drutów 

Kirschnera, do wiązania odłamów, płytek zwykłych; oraz endoprotezy głowy kości promieniowej                 

i filtrów – poz. 99, 103-131, które będą zrealizowane na podstawie bieżących zamówień składanych 

sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego? Implanty drobne z uwagi na ich gabaryty zwyczajowo 

nie są przewidziane do banku z uwagi na trudności z ich rozliczaniem po przeprowadzonym zabiegu. 

Rozliczenie bowiem banku polega na dokładnym podaniu nr katalogowego oraz serii zużytych w czasie 

zabiegu implantów, to zaś w warunkach sali operacyjnej jest niełatwe do zrealizowania. 
 

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w treści umowy §2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia banku implantów dotyczy tylko asortymentu: płyt blokowanych  wraz z 

wkrętami do nich dedykowanymi, gwoździ wraz z elementami blokującymi oraz zestawów DSB/DSK, nie dotyczy 

zaś wyrobów tzw. drobnych, tj. wkrętów, podkładek, drutów Kirschnera, do wiązania odłamów, płytek zwykłych; 

oraz endoprotezy głowy kości promieniowej i filtrów – poz. 99, 103-131, które będą zrealizowane na 

podstawie bieżących zamówień składanych sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego na bloku 

operacyjnym szpitala w Krotoszynie oraz przekazanie w użyczenie instrumentariów  Zamawiającemu w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

 

 

2 Pytanie: 

§2 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż  bank implantów jest własnością Wykonawcy do 

momentu wykorzystania wyrobu przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania). 

Potwierdzeniem wykorzystania wyrobu z banku implantów jest protokół zużycia (karta wszczepu)  

w oparciu o który zostanie wystawiona faktura VAT? 
 

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w treści umowy §2 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

Przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu instrumentarium pozostaje własnością Wykonawcy.  

Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu wykorzystania wyrobu przez Zamawiającego w procesie 

leczniczym (zaimplantowania). Potwierdzeniem wykorzystania wyrobu z banku implantów jest protokół zużycia 

(karta wszczepu)  w oparciu o który zostanie wystawiona faktura VAT. 
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3 Pytanie: 

Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 2, iż reklamacja jakościowa będzie składana przez 

Zamawiającego na piśmie wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać 

przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji.  
 

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia zmienić zapis w treści umowy §9 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

go na towar wolny od wad w terminach określonych przez Zamawiającego. Reklamacja jakościowa będzie składana przez 

Zamawiającego na piśmie wraz z reklamowanym towarem. 

 

 

4 Pytanie: 

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 3, 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 postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 

 

 

5 Pytanie: 

Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? 

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest 

przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części 

dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar. 
 

 

Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 

 

 

II. Zapytania do  Formularza Cenowego: 

 

6 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 2 niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. 

pakiet nr 2A ? 

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu. 

 

110 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm     szt. 20 

111 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm     szt. 20 

112 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm     szt. 20 

113 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm     szt. 20 

114 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm     szt. 20 

115 Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm     szt. 20 
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116 Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m     szt. 1 

117 Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,2 mm L – 10 m     szt. 1 

118 Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,5 mm L – 10 m     szt. 1 

122 Gwóźdź Kirschnera gwintowany 1,6 mm-2,0 mm L-180mm - 310 mm     szt. 20 

127 Wkręty korowe samogwintujące Ø 3,5 L-20mm  -70mm     szt. 90 

130 Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm  -70mm     szt. 10 

 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

7 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 Gwóźdź Kirschnera gwintowany o długości L =210 – 310 mm ? 

 

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuszcza. 

 

8 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

 

Poz. 41 - Czy nastąpiła omyłka w podaniu ilości śrub teleskopowych które mają zastosowanie do płytek 

dynamicznych z poz. 40 i czy zamiast 90 szt. powinno być 9 szt.? Do 1 płytki zastosowanie mają 3 śruby. 
 

Odpowiedź: TAK - nastąpiła omyłka w podaniu ilości śrub teleskopowych które mają zastosowanie do 

płytek dynamicznych z poz. 40 i zamiast 90 szt. powinno być 9 szt. Poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz 

cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

 

9 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

Poz. 74 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych  krętarzowych  

w zakresie średnic 10÷12mm zamiast 9÷15mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
 

Odpowiedź: TAK – Zamawiający dopuszcza gwoździe śródszpikowe krętarzowe w zakresie średnic 

10÷12mm. Pozostałe parametry bez zmian. 
 

10 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

Poz. 97 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania płytek ustalających DSB/DSK w wersji          

z ograniczonym kontaktem na rzecz oferowania tylko płytek DSB i DSK klasycznych? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
 

Odpowiedź: TAK – Zamawiający postanawia odstąpić od wymogu oferowania  w Pakiecie 2 poz. 97 płytek 

ustalających DSB/DSK w wersji z ograniczonym kontaktem na rzecz oferowania tylko płytek DSB/DSK 

klasycznych. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

 

11 Pytanie: 

dotyczy pakietu nr 2 

Poz. 128- Czy Zamawiający dopuści wkręty łódkowate samogwintujące z niepełnym gwintem Ø3,5mm w 

zakresie długości L-20-60mm zamiast 20-70mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
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Odpowiedź: NIE – Zamawiający postanawia w Pakiecie nr 2 poz. 128 pozostawić zapisy jak w SIWZ. 

 

 

Jednocześnie  Zamawiający  na  podstawie  art. 38 ust. 6  Pzp  przedłuża  termin  składania 

ofert  na  dzień 14.04.2017r. do  godz. 09:00.  Otwarcie  ofert  nastąpi dnia 14.04.2017r.   

o godz. 09:30. 
 

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy 

sporządzaniu oferty.  

 

 

 
      Z poważaniem 

          

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krotoszyn, dnia  07.04.2017r. 
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