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Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 9 /2016

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 1
1. Poz. 6-11 (oraz ogólny opis) – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt o kącie 135 st. zamiast
130 st.?
2. Poz. 16-18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu: sterylności, banku oraz 3 etykiet w
przypadku płytek nakrętarzowych oraz wkrętów gąbczastych, które w standardzie sprzedawane są na
bieżące zamówienia w wersji niesterylnej?
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Tak, Zamawiający w poz. 6 – 11 (oraz ogólny opis) dopuszcza możliwość zaoferowania płyt o kącie
135 st.
2. Tak, Zamawiający w poz. 16-18, wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu: sterylności, banku oraz 3
etykiet w przypadku płytek nakrętarzowych oraz wkrętów gąbczastych, które w standardzie sprzedawane są
na bieżące zamówienia w wersji niesterylnej.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9
1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ anatomicznych udowych w wersji:
krótkiej L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L 340400mm (skok co 20mm) lewy i prawy? Pozostałe parametry bez zmian.
2. Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ śródszpikowych udowych
kaniulowanych uniwersalnych o odstępach długości co 20mm zamiast co 10mm? Pozostałe parametry bez
zmian.
3. Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub ryglujących w długości do 110mm zamiast
do 120mm?
4. Poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ piszczelowych rekonstrukcyjnych
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w zakresie długości L=270÷390mm zamiast 250÷390mm?
5. Poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści średnice gwoździ piszczelowych rekonstrukcyjnych d=8-10mm
zamiast d=10mm?
6. Poz. 20 i 23 – Czy Zamawiający wykreśli wskazane pozycje z formularza cenowego z uwagi na brak
gwoździa piszczelowego wstecznego, do którego mają one zastosowanie?
7. Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści długość gwoździ śródszpikowych krętarzowych krótkich - w zakresie
180-200mm zamiast 180mm-280mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Nie, Zamawiający w poz. 1, nie dopuszcza możliwości zaoferowania gwoździ anatomicznych udowych w
wersji: krótkiej L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L
340-400mm (skok co 20mm) lewy i prawy.
2. Nie, Zamawiający w poz. 7, nie dopuszcza możliwości zaoferowania gwoździ śródszpikowych udowych
kaniulowanych uniwersalnych o odstępach długości co 20mm.
3. Tak, Zamawiający w poz. 10, dopuszcza możliwość zaoferowania śrub ryglujących w długości do 110mm.
4. Nie, Zamawiający w poz. 15, nie dopuszcza możliwości zaoferowania gwoździ piszczelowych
rekonstrukcyjnych w zakresie długości L=270÷390mm.
5. Tak, Zamawiający w poz. 15 dopuszcza możliwość zaoferowania średnic gwoździ piszczelowych
rekonstrukcyjnych d=8-10mm.
6. Tak, Zamawiający w poz. 20 i 23 wyraża zgodę na wykreślenie wskazanych pozycji z formularza cenowego
z uwagi na brak gwoździa piszczelowego wstecznego, do którego mają one zastosowanie.
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników postępowania, którzy będą składać ofertę
przetargową w zakresie zadania nr 9 do wykreślenia pozycji nr 20 i 23 z Formularza cenowego. W
pozostałym zakresie Formularz cenowy pozostaje bez zmian.
7. Nie, Zamawiający w poz. 24, nie dopuszcza możliwości zaoferowania długości gwoździ śródszpikowych
krętarzowych krótkich - w zakresie 180-200mm.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 19
1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści opaskę zaciskową podwójną rozm. 84x16 ±2cm?
2. Czy Zamawiający w przypadku zadania nr 19 wyrazi zgodę na termin gwarancji 12 miesięcy zamiast 24
miesiące (zapisy rozdz. 3 pkt 3.3 SIWZ oraz §9 ust. 1 wzoru umowy)?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw na zasilacz podwójny oraz statyw przewoźny
do zasilacza do 5 tygodni od złożenia zamówienia? Wskazany asortyment przeważnie nie jest w ciągłej
sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na konkretne zamówienie. Czas wyprodukowania takiego
asortymentu wynosi około 5 tygodni. W przypadku asortymentu, który w momencie otrzymania zamówienia
dostępny będzie na stanach magazynowych, dostawa będzie realizowana na bieżąco.
Odpowiedź Zamawiającego:
1. Tak, Zamawiający w poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania opaski zaciskowej podwójnej rozm. 84x16
±2cm.
2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na termin gwarancji 12 miesięcy zamiast 24 miesiące (zapisy rozdz. 3
pkt 3.3 SIWZ oraz §9 ust. 1 wzoru umowy).
3. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw na zasilacz podwójny oraz statyw
przewoźny do zasilacza do 5 tygodni od złożenia zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dokonuje
modyfikacji wzoru treści umowy w § 7 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Dostawa przedmiotu umowy
będzie następowała w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w dni
robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. W przypadku podpisania umowy w zakresie zadań 1, 9, 17, 18, 20
dostawa przedmiotu umowy następować będzie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania
przez Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00. W przypadku podpisania umowy w
zakresie zadania 19 dostawa przedmiotu umowy następować będzie w ciągu 35 dni kalendarzowych od
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00.”
Pyt. nr 4. Dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający doda zapis w § 10 ust. 7, 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 Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy, poprzez dodatnie ust. 8 w § 10 o następującej treści:
„W przypadkach opisanych w ust. 7, rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym będzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizacji umowy. ”
Z poważaniem

