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Nasz znak : DOP – ZP    61 /12                                                  Kraków, dnia 1 lutego 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
  „Dostawę materiałów do zespoleń kostnych oraz cementu kostnego.”

(ZP 1/2012)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na 
Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1 

Z uwagi na sprzeczność zapisów zawartych w pkt. VI. pdpkt. 3 i 4 SIWZ a zapisem w pkt. III pdpkt. 3 
SIWZ oraz pkt. XI pdpkt.  I.2 b) lit.  B) kryteria oceny w SIWZ czy Zamawiający ujednolici zapis i  
wymóg tzn. wykazania i przedłożenia obserwacji i wyników klinicznych implantacji  lub opinii innych 
użytkowników co daje możliwość wybrania jednego  spośród dwóch dokumentów do przedłożenia w 
ofercie?
Odpowiedź:  Zamawiający ujednolica zapis  SIWZ poprzez wykreślenie  pkt.  VI.3   SIWZ 
oraz  modyfikuje  pkt  VI.4  SIWZ,  który  otrzymuje  brzmienie:  "(...)  4. Kopie  dokumentów 
potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów  lub opinie innych użytkowników  
oferowanych wyrobów. "

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą  o odstąpienie w pkt. VI. pdpkt. 3 SIWZ od wymogu przedłożenia opinii innych 
użytkowników  oferowanych  wyrobów  z  uwagi  na  to,  iż  przedstawienie  obserwacji  i  wyników 
klinicznych są wystarczające aby ocenić oferowany asortyment?
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 3

Czy  Zamawiający  mógłby  doprecyzować  czy  wymaga użyczenia  wraz  z  instrumentarium kaset  na 
implanty, jeśli tak to prosimy o odstąpienie od użyczenia w/w kaset?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga użyczenia kaset, chyba że implanty będą sterylne oraz 
oddzielnie pakowane.

Pytanie 4

Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  oceny  parametrów  technicznych  i  trwałości  oferowanych 
wyrobów w opisany w SIWZ sposób (pkt. XI pkt.1.2 ppkt. b lit. A, B i C SIWZ)?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 5

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”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający  w §6 ust. 2 oraz w pkt. III pdpkt. 10 SIWZ oraz w pkt. 7 grupy III w formularzu 
oferty-zał.  nr 1 do SIWZ wyrazi  zgodę na wydłużenie czasu naprawy lub wymiany uszkodzonego 
elementu instrumentarium z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisma 
reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zmieni w §8 ust. 1 oraz w pkt. III pdpkt. 5 SIWZ oraz pkt. 5 grupy III w formularzu 
OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ wielkość depozytu po 1 szt. z rozmiarów najczęściej stosowanych?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 8

Czy Zamawiający  w §8 ust. 1 wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu na śruby w zakresie grupy III na 
rzecz sukcesywnych zamówień? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zmieni godziny dostaw określone w §9 ust 3 na 8-15?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiający  dookreśli  w §11 ust.  2,  iż  termin  załatwienia  reklamacji  będzie  liczony od  dnia 
przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12 ust. 2 pkt 2 na „w wysokości 
0,5%  wartości  brutto  nie  dostarczonych  wyrobów  medycznych  za  każdy  dzień  zwłoki  w  ich 
dostarczeniu w terminie określonym w §8 ust. 2”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 12

Czy zamawiający w Grupie I poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki rynnowej 1/3 o szerokości 

9 mm zamiast 10 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Grupie I poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej samodociskowej o 

grubości 2,5 x 11 mm zamiast 10 x 3 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie grupy I

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zwracamy się z zapytaniem czy zapis o przekazanie na czas umowy sprzętu do pulsacyjnego płukania 
wraz z oprzyrządowaniem wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ - zawarty w pkt III ust. 9 SIWZ , 
dotyczy grupy I i III? Jeśli tak to zwracamy się o odstąpienie od tego wymogu.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W pkt III ust. 9 nastąpiła omyłka pisarska, winno być : "(...)   w załączniku nr 5 do SIWZ. ( dot   
grup 1, 2, 3,) "

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert:  6 lutego 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 6 lutego 2012 r. 
godz. 10:30
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