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Nasz znak : DOP – ZP 185  /11                                                  Kraków, dnia 9 września  2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, 

systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego."
(ZP 20/2011)

- 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 - dot. grupa 18 Łączniki do fiksatorów zewnętrznych:

do jakiej średnicy belek i do jakiego systemu Zamawiający wymaga łączników belka do belka oraz 

belka do gwoździ Schanza?

Odpowiedź: Łączniki do dużego stabilizatora: belka 11 mm, Schanza 6 mm. 

Pytanie 2 - Czy w grupie XVI Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 (system do szycia 

łąkotek - zszywki (podwójne mocowanie w łąkotce) i dopuści system MAXFIRE MarXmen meniscal 

system.

Dwa miękkie implanty do szycia łąkotki, wykonane z poliestru #5, połączone samozaciskającą  się 

podwójną nicią 2-0, osadzone na jednorazowym podajniku (katalog w załaczeniu)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  3  -  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  odstąpienie  od  wymogu  załączenia  do  oferty 

dokumentów  potwierdzających  obserwacje  i  wyniki  kliniczne  implantacji  wyrobów  z  uwagi  na 

niezgodność  z  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych.  W  wyżej  wymienionej  ustawie  oraz 

Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów,  które  ściśle  określają  rodzaje  dokumentów  jakie 

Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  nie  ma  mowy  o  wymaganych  przez  Wykonawcę 

dokumentach, dlatego też wnosimy jak na wstępie.
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Odpowiedź:   § 5  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz 

form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  (DzU  nr  226,  poz.  1817),  zawiera 

wyliczenie przykładowe dokumentów jakie może żądać zamawiający od Wykonawców. 

W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu  załączenia 

do  oferty  dokumentów  potwierdzających  obserwacje  i  wyniki  kliniczne  implantacji 

wyrobów.

Pytanie 4 - załącznik nr 5 i 4 do SIWZ- Grupa I

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę na odstąpienie od  wymogu depozytowego utrzymania w siedzibie 

Zamawiającego implantów drobnych tj. poz. 8 - płyty do zespoleń odłamów kostnych poz. 9- wkręty 

kostne poz. 10 Druty Kirschnera poz. 11 - grotowkręty Schanza, poz. 12 - drut giętki, poz. 13 - śruby 

kaniulowane, na rzecz dostaw realizowanych na podstawie bieżących zamówień? 

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający  odstępuje  od  wymogu  depozytowego  utrzymania  w 

siedzibie Zamawiającego  implantów drobnych tj.  poz. 8 - płyty do zespoleń odłamów 

kostnych poz. 9- wkręty kostne poz. 10 Druty Kirschnera poz. 11 - grotowkręty Schanza,  

poz. 12 - drut giętki,  poz. 13 - śruby kaniulowane, na rzecz dostaw realizowanych na 

podstawie bieżących zamówień.

Pytanie 5 - poz. 6 i 7 - DHS i DCS - czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu wymogu podkładek  

w zestawie? Prosimy o wykreślenie tego wymogu lub wyjaśnienie o jakie podkładki chodzi.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis : "(..)w zestawie podkładki."

Pytanie 6 - pkt 9 i 13 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu instrumentarium w 

zakresie implantów drobnych tj. wkrętów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 7 - pkt 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oferowania drutów 

Kirsznera z ostrzem dwustronnym i wyrazi zgodę możliwość oferowania drutów Kischnera jedynie z 

ostrzem jednostronnym? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 8 - pkt 13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów kaniulowanych 

4,5- gąbczastych zamiast korowych?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 9 - pkt 13 Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów gąbczastych 

kaniulowanych o średnicy 7,00 mm zamiast 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie  10  -  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.

Pytanie 11- Czy zamawiający zmieni termin określony w: 

a) § 6 ust. 2 z "72 godzin" na "3 dni robocze",

b) § 8 ust. 2 z "48 godzin" na 2 dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający  zmienia termin   z "72 godzin" na "3 dni robocze oraz z "48 

godzin" na 2 dni robocze".

Jednocześnie Zamawiający  modyfikuje  treść  zapisów SIWZ  z  dnia  18 lipca 2011 r.  w 

następujący sposób:
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• w pkt. III. 9 wykreśla zapis:  "czas uzupełnienia depozytu - max 48 godziny od 

zgłoszenia  -  vide  kryteria  oceny  ofert  w  pkt  XI.4.1)  SIWZ."  wprowadza  zapis: 

"czas uzupełnienia depozytu - max 2 dni robocze - vide kryteria oceny ofert w pkt  

XIV.4.1) SIWZ."

• w pkt .III.10 wykreśla zapis: "vide kryteria oceny ofert pkt XI.4.2) SIWZ" wprowadza 

zapis: "vide kryteria oceny ofert pkt XIV.4.2) SIWZ."

• w pkt III. 12 wykreśla zapis: " czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu 

instrumentarium - max - 72 godziny - vide kryteria oceny ofert pkt XI.4.3) SIWZ." 

wprowadza  zapis: "czas  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonego  elementu  

instrumentarium - max - 3 dni robocze - vide kryteria oceny ofert pkt XIV.4.3) SIWZ."

• w pkt. XIV. 4 ppkt. 1) - czas uzupełnienia depozytu w miejsce "czas uzupełnienia 

depozytu (max.  48 godzin ) - liczony od chwili  telefonicznego zgłoszenia takiej 

potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie): 48 godzin 

=  0  pkt;  36  godzin  =  10 pkt;  24  godziny  =  20   pkt. wprowadza  zapis:  "czas 

uzupełnienia  depozytu (max.  2  dni  robocze)  -  liczone od chwili  telefonicznego  

zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na  

piśmie): 2 dni robocze = 0 pkt; 1 dzień roboczy = 20  pkt."

• w pkt.  XIV.  4  ppkt.  3)  czas  naprawy  lub  wymiany   (max.  72  godziny)  uszkodzonego 

elementu  instrumentarium  lub  sprzętu  pulsacyjnego  do  płukania  wraz  z  osprzętem: 72 

godziny = 0 pkt;  48 godzin = 15 pkt.;  24 godziny = 30 pkt.  wprowadza zapis: 

"czas  naprawy  lub  wymiany  (max.  3  dni  robocze)  uszkodzonego  elementu  

instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem: 3 dni  

robocze = 0 pkt; 2 dni robocze = 15 pkt.;  1 dzień roboczy  = 30 pkt."

We wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 8 b)  wykreśla się zapis "czas 

uzupełnienia depozytu (liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego, 
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niezwłocznie potwierdzonego na piśmie):  (max.) 48 godzin tak/ nie (niepotrzebne skreślić)* 

36  godzin  tak/  nie (niepotrzebne  skreślić)*  24  godziny  tak/  nie  (niepotrzebne  skreślić) 

wprowadza się zapis: 

"czas uzupełnienia depozytu (liczony od chwili telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez  

Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie):  

(max.) 2 dni robocze tak/ nie (niepotrzebne skreślić)* 

1 dzień roboczy tak/ nie (niepotrzebne skreślić)* "

We wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ - pkt 10 a)  wykreśla się zapis: "czas 

naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego do płukania 

wraz  z  osprzętem :  72  godziny  (max.),    tak/  nie (niepotrzebne skreślić)*  48 godzin  ;   tak/  nie 
(niepotrzebne skreślić)* 24 godziny)  tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*"

wprowadza się zapis pkt 10 a) : 

czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu pulsacyjnego  
do płukania wraz z osprzętem : 

(max.)2 dni robocze:  tak/ nie (niepotrzebne skreślić)* 

1 dzień roboczy:  tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*"

Pytanie  12  -  § 6  ust.  1  -  Czy  Zamawiający  mógłby  doprecyzować,  iż  nieodpłatne  przekazanie 
instrumentarium dotyczy tylko tych wyrobów w ramach konkretnej grupy, przy których wymóg ten 
został konkretnie postawiony w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ?

Odpowiedź: tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 - Czy Zamawiający zmieni w § 8 ust. 1 oraz pkt 8 OFERTY wielkość depozytu na rozmiary 
najczęściej stosowane zamiast wszystkie rozmiary wyrobów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 14 - 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.

Pytanie 15- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 12 ust. 2:

a) pkt 2) z 5% wartości zamawianych wyrobów medycznych za każde 12 godzin zwłoki" na "0,5 % 
wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki"

b) pkt 3) z "0,5% reklamowanych partii wyrobów" na 0,5% wartości reklamowanego towaru?"

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 - Czy Zamawiający doda zapis w § 14, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie 
postanowieniami?

Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  zapis  :  "po  bezskutecznym  wezwaniu  Wykonawcy 

przez  Zamawiającego  do  realizowania  umowy  zgodnie  z  zawartymi  w  umowie 

postanowieniami"

Pytanie 17 - grupa I 
6. Czy Zamawiający dopuści zakres długości płyt od 47 mm dla płyty 2 - otworowej do 207 mm dla 
płyty 12- otworowej?
13. Czy Zamawiający dopuści śruby kaniulowane o średnicy 3 mm, 4mm, 5mm i 6,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 grupa  XVII - Czy Zamawiający  dopuści gwoźdź o średnicy 8 mm na śruby o średnicy 5 
mm w części bliższej oraz z otworami na śruby o średnicy 4 mm w części dalszej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19-  Czy Zamawiający w Grupie I  poz.  6 dopuszcza możliwość zaoferowania DHS zakres 
długości płyt od 48 mm dla płyty 2 otw. do 336 mm dla płyty 20 otw. zamiast 68 mm dla płyty 2 otw. 
do 356 mm dla płyty 20 otw.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym 
przekazano SIWZ,   zamieszczone na stronie  internetowej  szpitala  i  stają się  wiążące. 
Termin składania ofert bez zmian.
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