
 

Katowice, dnia 17.04.2015 r. 
ZP/1295/15    
        
          Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą 

instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety. 
 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 1 Opłata dzierżawna 
Czy Zamawiający dopuści instrumentaria w kontenerach do sterylizacji według własnych rozwiązań 
konstrukcyjnych danego Wykonawcy zamiast siatki i kontenery do sterylizacji? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kontenerów do sterylizacji instrumentariów według 
własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kontenery muszą być kompatybilne 
z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem STERIVAP 446-2ED. 

Pyt. 2 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 
Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ piszczelowych o długości 285-405mm 
zamiast 280-400mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ piszczelowych o proponowanej długości.  
Pyt. 3 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ piszczelowych o zagięciu w części 
bliższej w stosunku do środkowej około 13 st. zamiast 9-10 st.? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 4 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub do gwoździ piszczelowych o średnicy 4,5-
5,0mm zamiast 4,0-5,5mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ piszczelowych o proponowanej średnicy. 
Pyt. 5 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ typu gamma długich z tytanu/stopu 
tytanu zamiast ze stali nierdzewnej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gwoździ typu gamma długich z tytanu/stopu tytanu. 
Pyt. 6 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie jednego instrumentarium obsługującego gwoździe 
typu gamma długie i krótkie z poz. 4 i 5 ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
Pyt. 7 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 



 

 

Zapisy dot. banku – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie, że ilości i rozmiary implantów 
mających znajdować się w banku  zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy zamiast po min. 2 szt. z 
każdego rozmiaru? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 8 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Zapisy dot. szkolenia – Czy nie nastąpiła pomyłka w zakresie szkolenia: endoprotezoplastyka pierwotna i 
rewizyjna? 

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowe brzmienie zapisu dotyczącego szkolenia 
to: „Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 
instrumentariuszki)”

Pyt. 9 dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 3: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku 
realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. 
 Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)-   
w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje 
roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (…) do 
umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem  pewność, że zrealizuje w przyszłości 
dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby 
dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie 
miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze umowy. 
 Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, nie jest w stanie podać (%) 

przypuszczalnej wielkości niezrealizowania umowy. Przy szacowaniu wartości zamówienia Zamawiający 
brał pod uwagę ilość przewidywanych (również na podstawie warunków kontraktu z NFZ) zakupów 
implantów w trakcie trwania umowy, jednak ilości te nie są przewidywalne w 100%. Podając konkretną 
wielkość (%) niezrealizowania umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu określonej minimalnej 
ilości, co w przypadku mniejszego (z różnych przyczyn) zapotrzebowania może okazać się dla 
Zamawiającego niekorzystne. Szpital, ze względu na specyfikę swojej działalności, nie jest w stanie 
zaplanować (tak jak np. w zakładzie produkcyjnym) wykonania konkretnej ilości konkretnych zabiegów, 
i co za tym idzie, określić dokładnej ilości implantów, nawet z tolerancją -20%.  

 Ponadto, wprowadzając w § 1 ust. 3 umowy zapis proponowany przez Wykonawcę, w przypadku 
mniejszego zużycia implantów (np. tylko jednej pozycji z pakietu) Zamawiający zgodnie z warunkami 
umowy zobowiązany będzie do zakupu minimum 80% ilości implantów. Po zakończeniu umowy (dostawy 
i dzierżawy instrumentarium) Zamawiający posiadałby pewną ilość implantów, których użycie 
ograniczone jest np. terminem ważności (wyrób medyczny sterylny), a jednocześnie nie miałby możliwości 
ich wykorzystania z uwagi na brak instrumentarium do ich zaimplantowania – trudno bowiem zakładać, że 
następna umowa zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą. Należy przy tym uwzględnić, że 
Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do dysponowania środkami 
publicznymi z zachowaniem zasady gospodarności i celowości. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis zawarty § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy dostawy z 
komisem, który przewiduje ewentualność przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie 
zrealizowania wszystkich ilości produktów zawartych w załączniku    nr 1 do SIWZ. 

Pyt. 10 dot. projektu umowy: 

Czy Zamawiający w §2 ust. 4 oraz ust. 8 dookreśli, iż darowizna nie nastąpi jeżeli produkty zostaną zużyte 
w ramach prowadzonej działalności Zamawiającego? 
Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c.. 



 

 

W przypadku zamówień składanych przez zamawiającego oraz dokonywane na podstawie umowy w tym 
także przez osoby które będą składały zamówienia/protokoły zużycia towarów oddanych w depozyt, 
Zamawiający nie może zastrzegać, iż w przypadku przekroczenia ilości zamówionego towaru, lub też 
złożenia zamówienia na dodatkowy towar dostawa będzie traktowana jako darowizna.  
Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w 
przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać 
zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Biorąc pod uwagę powyższe 
Zamawiający nie może przenosić odpowiedzialności na Wykonawcę, aby ten każdorazowo potwierdzał 
prawidłowość złożonych podpisów z aktualnym wpisem w KRS w przypadkach gdy zamówienie dotyczy 
przedmiotów ratujących życie i związanych z działalnością Zamawiającego.  
Opisana konstrukcja prawna nie można traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować 
jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. 

Odp.: Zamawiający zmienia treść zapisów ust. 4 i 8, które otrzymują brzmienie: 
§ 2 ust. 4: „na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarcza dodatkowe implanty (poza 

podmagazynem), w terminie przez Zamawiającego zakreślonym, nie krótszym niż termin 
stosowany przy dostawach uzupełniających do podmagazynu; wniosek  o doręczenie danego 
implantu dodatkowego musi być podpisany ze strony Zamawiającego, dla swej ważności, 
przez zarząd Zamawiającego, zgodnie z zasadami jego reprezentacji wynikającymi z KRS, 
albo przez ustanowionego przez zarząd w formie pisemnej pełnomocnika; ww. wnioski będą 
przesyłane do Wykonawcy faksem na numer a___________ albo na mail 
________________ (skany);”  

§ 2 ust. 8: „zaimplantowanie jest równoznaczne z wykonaniem dostawy przedmiotu umowy, ze 
skutkiem sprzedaży/zakupu implantów z Pakietu ____, pod warunkiem zachowania zasad 
zamawiania określonych umową.” 

Pyt. 11 dot. projektu umowy: 
 Czy Zamawiający usunie §3 ust. 3? 

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają złożenia podpisu pod fakturą. Ponadto pragniemy zauważyć,  
iż sama faktura jest jedynie dokumentem księgowym, natomiast zamówienie i umowa stanowi podstawę 
powstania zobowiązania. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie dotyczy „podpisów pod fakturą” lecz stanowi wyraźne 
zastrzeżenie ze strony Zamawiającego, że jeżeli jakikolwiek podpis pracownika Zamawiającego znajdzie 
się na dokumencie księgowym w jakichkolwiek okolicznościach, nie będzie on świadczył o uznaniu 
wierzytelności wynikającej z danej faktury. Postanowienie jest wynikiem doświadczeń handlowych 
Zamawiającego.  

Pyt. 12 dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony  
od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? 
 Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do 
złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany 
towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru. 

Odp.: Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 
 „W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest 
zobowiązany odebrać od Zamawiającego, na koszt własny, wadliwe rzeczy i dostarczyć Zamawiającemu tę 
samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia złożenia danej 
reklamacji jakościowej.”  

Pyt. 13 dot. projektu umowy: 
 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1: 



 

 

a. Lit. A z 50zł na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 
b. Lit. B z 50zł na 0,2% wartości reklamowanego towaru, 
c. Lit. C z 6000zł na 10% niezrealizowanej wartości umowy lecz nie więcej niż 6000zł? 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 
wygórowanej kary umownej.  
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy 
uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które 
może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie 
jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu 
takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 
prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. 
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) 
prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV 
CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter 
odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę 
jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 
sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar 
umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter 
odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych 
wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru 
odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.  
W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 
1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne 
zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie 
kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej 
może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. 
Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności 
Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w 
tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób 
nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu 
do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie 
działanie nie może korzystać z ochrony prawa.  

 Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 14 dot. projektu umowy: 

Czy Zamawiający dookreśli, iż w przypadku zakupu interwencyjnego powiadomi Wykonawcę  
o planowanym zakupie interwencyjnym, oraz dochowa należytej staranności, aby cena zakupu 
interwencyjnego była ceną nie odbiegającą od cen rynkowych, a co za tym idzie czy zamawiający usunie 
zwrot „za dowolnie ustaloną cenę”? 



 

 

Obecny zapis nie może zostać uznany za zgodny z ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego oraz 
obowiązującymi przepisami. Określenie zakupu „za dowolnie ustaloną cenę” może być traktowany jako 
działanie na szkodę Wykonawcy, a co za tym idzie powyższy zapis wymaga zmiany. 

Odp.: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku opóźnienia Wykonawcy w uzupełnieniu podmagazynu zgodnie z umową, pomimo 
powiadomienia go o zużyciu (zaimplantowaniu) albo pomimo złożonej reklamacji jakościowej lub 
ilościowej skutkującej koniecznością dostarczenia niewadliwych rzeczy, które to opóźnienie trwa nie 
mniej, niż ____ dni licząc od wysłania  druku o zużyciu albo od złożenia reklamacji, Zamawiający ma 
prawo do zakupu brakujących implantów we własnym zakresie od innego, dowolnie wybranego 
przedsiębiorcy, za cenę rynkową oraz dochodzenia od Wykonawcy naprawienia poniesionej wskutek 
powyższego szkody, w tym w szczególności poprzez żądanie zapłaty różnicy ceny nabycia (różnica 
pomiędzy ceną wskazaną w ofercie przetargowej i zapłaconą przez Zamawiającego ww. przedsiębiorcy; 
inaczej: umowne wykonawstwo zastępcze).  

Pyt. 15 dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 i ust. 2, 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której 

wzór przesyłamy w załączeniu? 

 „ UMOWA PRZECHOWANIA 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w  ……………. pomiędzy: 
………………. z siedzibą w ……………………………………………………  wpisanym 
do…………………………………………………………………..…..pod numerem……………….., 
NIP………………., 
REGON………………, 
reprezentowanym przez: 
1)............................................................................................................................................, 
2) ..........................................................................................................................................., 
zwanym dalej Przechowawcą 
a …………………. z siedzibą w …………………………………………………… wpisaną do 
………………………………………………., pod numerem KRS: …………………., NIP: 
…………………………., REGON ……………………….., 
reprezentowanym przez: 
1)............................................................................................................................................, 
2) ..........................................................................................................................................., 
zwanym dalej Składającym. 

§1 
1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy 

dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.  
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które 

znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca 
podmagazyn Pani/Pan___________________ 

§2 



 

 

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 
obowiązywania Umowy. 

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego 
Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych 
pisemnie przedstawicieli stron Umowy.  

3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, 
znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.  

§3 
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by 
zachować go w stanie nie pogorszonym.  

§4 
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu 
przechowania.  

§5 
Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, 
faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. 

§6 
1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu 

procedur opisanych w umowie. 
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie  

3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z 

terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot 
przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 
ust.1 Umowy. 

4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, 
począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu. 

§7 
Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych  
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami  przekazanymi 
przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych 
w § 2 Umowy. 

§8 
1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać 

kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie 

uzgodnionym z Przechowawcą. 
§9 

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do …………… 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy. 

§10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.  

§11 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy kodeksu cywilnego. 



 

 

§12 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo 
też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd …………………………………………………j, zgodnie z 
zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu. 

§13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
SKŁADAJĄCY                PRZECHOWAWCA 
 
Załącznik nr  2 

Protokół przejęcia towaru 
Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości  

 i asortymencie wyszczególnionym poniżej: 

1.  
2.  
3.  

  Data i podpis osoby przyjmującej 
 
Załącznik nr  3 
RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU 
1. PEŁNE DANE SZPITALA      NR KLIENTA :    

2. Data zabiegu:.............................................................................................. 
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) 
A)             
B)                    
4. Zużyte elementy 
Proszę o uzupełnienie- PILNE!       Pieczątka i podpis” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 17 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie 

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 18 W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 19 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu -  kara 
umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto nieuzupełnionego przedmiotu umowy 
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia 
danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,  jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją 



 

 

c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od niezrealizowanej części umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy 
– kara umowna w wysokości 6.000,00 zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 20 w zakresie pakietu nr 8 
  Czy zamawiający dopuści ostrza jednorazowe kompatybilne z posiadana konsola? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 21 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium   

Czy Zamawiający w paragrafie 2 wykreśli  pkt 4 ?  
Odp.: Zamawiający informuje, że w par. 2 brak pkt 4.  
Pyt. 22 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium   

Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:  
§ 1. Przedmiot umowy 

Z: 
Dostarczenie zdezynfekowanego instrumentarium nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 100,00 zł. za każdy 
dzień opóźnienia. Koszty dostarczenia instrumentarium do miejsca używania, w tym transportu 
i rozładunku  obciążają Wykonawcę. 
Na:  
Dostarczenie zdezynfekowanego instrumentarium nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w kwocie 50,00 zł. za każdy 
dzień opóźnienia. Koszty dostarczenia instrumentarium do miejsca używania, w tym transportu 
i rozładunku  obciążają Wykonawcę. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 23 Dotyczy umowy dzierżawy z instrumentarium   

Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:  
§ 2 

Z: 
Każde przekazanie (doręczenie) przez Wykonawcę implantów do podmagazynu albo poza podmagazyn 
(patrz pkt 4) wyżej), podlega potwierdzeniu przez uprawnionych przedstawicieli stron dokumentem 
odbioru (protokół); 
Na:  
Każde przekazanie (doręczenie) przez Wykonawcę implantów do podmagazynu podlega potwierdzeniu 
przez uprawnionych przedstawicieli stron dokumentem odbioru (protokół); 

Odp.: Zamawiający informuje, że w umowie dzierżawy instrumentarium par. 2 posiada inne brzmienie.  
Pyt. 24 Dotyczy umowy dostawy z komisem  
 Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:  

§ 4 
Z:  
 W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji ilościowej strony ustalają, że 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących rzeczy (niedostarczonych implantów) do miejsca 
wskazanego w ww. reklamacji, w terminie do 2 dni roboczych liczonych od dnia złożenia danej 
reklamacji ilościowej.  
Na: 
 W przypadku złożenia przez Zamawiającego zasadnej reklamacji ilościowej strony ustalają, że 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących rzeczy (niedostarczonych implantów) do miejsca 
wskazanego w ww. reklamacji, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia danej 
reklamacji ilościowej.  



 

 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 25 Dotyczy umowy dostawy z komisem  
 Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:  

§ 4 
 Z:  

 W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do 2 dni 
roboczych liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej. W chwili wykonania danej reklamacji 
jakościowej przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje zwrotu – na koszt Wykonawcy – wszystkich rzeczy 
wadliwych będących przedmiotem ww. reklamacji (wadliwych implantów).  

 Na:  
 W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji jakościowej strony ustalają, że Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu tę samą ilość rzeczy wolnych od wad, w terminie do 7 dni 
roboczych liczonych od dnia złożenia danej reklamacji jakościowej. W chwili wykonania danej reklamacji 
jakościowej przez Wykonawcę Zamawiający dokonuje zwrotu – na koszt Wykonawcy – wszystkich rzeczy 
wadliwych będących przedmiotem ww. reklamacji (wadliwych implantów).  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 26 Dotyczy umowy dostawy z komisem  
 Czy zamawiający dopuści zmianę w umowie:  

 § 6 
Z:  

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu -  kara umowna 

w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  

kara umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu 
złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,   

3. za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
w wysokości 6.000,00 zł.    

Na:  
 Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  

1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu -  kara umowna 
w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty 
dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. 
przy jednej reklamacji,   

3. za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 27  Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt  1 

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z : 
Usuwając zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją 
„Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: długość 280-400mm (ze skokiem co 15mm). W części 
bliższej co najmniej 1 otwór dynamiczny (podłużny). W części dalszej co najmniej 4 otwory ustawione 
w co najmniej 2 płaszczyznach. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Profilowane zagięcie 



 

 

części bliższej w stosunku do środkowej około 9-10 st. Zagięcie części dalszej w stosunku do środkowej. 
Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa w części środkowej i dalszej zapewniające 
obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. 
Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,0-5,5mm. Długość 20-60mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca 
konieć bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm stopniowane co 
5mm. Opcjonalnie śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego odłamów. 
System wykonany ze stali nierdzewnej.” 
Na 
„Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy. Wymagania: długość 280-400mm (ze skokiem co 10 mm lub 20mm). 
W części bliższej co najmniej 1 otwór dynamiczny (podłużny). W części dalszej co najmniej 3 otwory 
ustawione w co najmniej 2 płaszczyznach. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Profilowane 
zagięcie części bliższej w stosunku do środkowej około 9-10 st. Zagięcie części dalszej w stosunku do 
środkowej. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa w części środkowej i dalszej 
zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący 
samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 4,0-5,0mm. Długość 20-60mm. Kaniulowana 
śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm 
stopniowane co 5mm. Opcjonalnie śruba kompresyjna do wykonania osiowego docisku śródoperacyjnego 
odłamów. System wykonany ze stali nierdzewnej.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 28  Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt  2 

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z : 
Usuwając zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją 
„Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny z możliwością implantacji jako statyczno-dynamiczno-
kompresyjny, lub wsteczny z blokowaniem śrubami gąbczastymi. Wymagania: długość 300-480mm (ze 
skokiem co 20mm). Kształt odpowiadający przodowygięciu kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części 
bliższej co najmniej 2 otwory do blokowania statyczno-dynamiczno-kompresyjnego, 2 otwory do 
blokowania poprzecznego śrubami gąbczastymi. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 
płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwożdzia. 
Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego 
w trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na części lub na całej długości 
wkręta. Gniazdo sześciokątne. Średnica 4,5mm. Długośc 20-60mm. Wkręt gąbczasty blokujący 
samogwintujący. Gwint na części lub całej długości wkreta. Gniazdo śrukokreta sześciokątne. Średnica 
6,5mm. Długośc 60-120mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie 
części bliższej gwoździa w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm.” 
Na 
„Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny z możliwością implantacji jako statyczno-dynamiczno-
kompresyjny, lub wsteczny z blokowaniem śrubami gąbczastymi. Wymagania: długość 300-480mm (ze 
skokiem co 20mm). Kształt odpowiadający przodowygięciu kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części 
bliższej co najmniej 2 otwory do blokowania statyczno-dynamiczno-kompresyjnego, 2 otwory do 
blokowania poprzecznego śrubami gąbczastymi. W części dalszej co najmniej 3 otwory ustawione w 2 
płaszczyznach, w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. 
Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w 
trakcie implantacji. Wkręt korowy blokujący samogwintujący. Gwint na części lub na całej długości 
wkręta. Gniazdo sześciokątne. Średnica 5,0 mm. długość 20-60mm. Wkręt gąbczasty blokujący 
samogwintujący. Gwint na części lub całej długości wkrętu. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 
6,5mm. Długość 60-120mm. Kaniulowana śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie 
części bliższej gwoździa w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 



 

 

Pyt. 29 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt  3 
Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z : 
Usuwając zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją 
„Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Wymagania: Długość 200-320mm. W części bliższej co najmniej 3 
otwory. W części dalszej co namniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, otwór dystalny w odległości 
nie większej niż 5mm od końca gwoździa. Możliwość stosowania śrub blokujących zamiennie 
współpracujących. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Profilowane zagięcie części bliższej 
w stosunku do środkowej w przedziale 5-6 st. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa 
w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy 
blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 3,5-5,0mm. Długość 20-60mm. 
Śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm 
stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej.” 
Na 
„Gwóźdź śródszpikowy ramienny. Wymagania: Długość 200-320mm. W części bliższej co najmniej 3 
otwory. W części dalszej co namniej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach, otwór dystalny w odległości 
nie większej niż 7mm od końca gwoździa. Możliwość stosowania śrub blokujących zamiennie 
współpracujących. Wersja kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Profilowane zagięcie części bliższej 
w stosunku do środkowej w przedziale 5-6 st. Spłaszczenie lub frezowanie na powierzchni gwoździa 
w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wkręt korowy 
blokujący samogwintujący. Gniazdo śrubokręta sześciokątne. Średnica 3,5-4,5 mm. Długość 20-60mm. 
Śruba zaślepiająca koniec bliższy pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm 
stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali nierdzewnej.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 30 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt  4 

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z : 
Usuwając zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją 
„Gwóźdź śródszpikowy  krótki do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: 
Długość ≥200mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. Wersja uniwersalna - 
prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej średnicy 11mm oraz 1 otwór dla łącznika 
derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 
st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja 
kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na szęści długości 
śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części  długości wkreta. 
Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujacy. Gwint na całej długości 
wkręta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba 
zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby 
szyjkowej. Śruba zaślepiająca śrubę szyjkową. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.” 
Na 
„Gwóźdź śródszpikowy  krótki do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: 
Długość ≥200mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. Wersja uniwersalna - 
prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej średnicy 11mm oraz 1 otwór dla łącznika 
derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st., 130 st. oraz 135 
st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja 
kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na części długości 
śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części  długości wkrętu. 
Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujacy. Gwint na całej długości 
wkręta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba 



 

 

zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby 
szyjkowej. Śruba zaślepiająca śrubę szyjkową. System wykonany z tytanu/stopu tytanu.” 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 31 Dotyczące pakietu V pkt 2 implanty, ppkt  5 

Czy zamawiający dopuścić zmianę treści z : 
Usuwając zdania przekreślone i modyfikując treść zgodnie z propozycją 
„Gwóźdź śródszpikowy  długi do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: 
Długość ≥300mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. oraz przodowygięcie 
kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej oraz 1 otwór dla łącznika 
derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st.,130 st. oraz 135 
st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja 
kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na szęści długości 
śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części  długości wkreta. 
Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujacy. Gwint na całej długości 
wkręta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba 
zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby 
zespalającej. Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą.” 
Na 
„Gwóźdź śródszpikowy  długi do złamań złożonych bliższego końca kości udowej - gamma. Wymagania: 
Długość ≥300mm. Kształt uwzględniający sposób wprowadzania - odgięcie ok. 6 st. oraz przodowygięcie 
kości udowej. Wersja prawa/lewa. W części bliższej 1 otwór dla śruby szyjkowej oraz 1 otwór dla łącznika 
derotacyjnego. Ustalony kąt pomiędzy śrubą zespalającą a osią gwoździa - wersja 125 st.,130 st. oraz 135 
st. W części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny. Wersja 
kaniulowana w każdej średnicy gwoździa. Śruba szyjkowa samogwintująca. Gwint na części długości 
śruby. Średnica 11mm. Długość 70-120mm. Łącznik derotacyjny. Gwint na części  długości wkrętu. 
Średnica 6,5mm. Długość 70-120mm. Wkręt korowy blokujący samogwintujacy. Gwint na całej długości 
wkręta. Gnazdo śrubokreta sześciokątne. Średnica 4,5-5,0mm. Długość 20-45mm. Kaniulowana śruba 
zaślepiająca koniec bliższy gwoździa. Opcjonalnie śruba kompresyjna blokująca położenie śruby 
zespalającej. Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą.” 

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 32 Czy Zamawiający w Pakiecie III poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania stalowej płytki blokowanej 

rekonstrukcyjnej 12,0x2,5 mm zamiast 9,0x2,2xmm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 33 Czy Zamawiający w Pakiecie III poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania stalowej płytki blokowanej 

rekonstrukcyjnej 10,0x3,5 mm zamiast 10,0x2,6 mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 34 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa piszczelowego z 

profilowanym zagięciem części bliższej w stosunku do części dalszej w przedziale 9-10 º. 2º zagięcie 
części dalszej gwoździa. Gwóźdź ryglowany wkrętami Ø 4,5mm i 5,0 mm. Pozostałe parametry bez 
zmian? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 35 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części 

bliższej 2 otwory ustawione w jednej płaszczyźnie? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 36 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o profilowanym 

zagięciu 7 st.? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 



 

 

Pyt. 37 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego wkrętami 
o średnicy 3,5 i 4,5 mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 38 Czy Zamawiający w Pakiecie V poz. 4 i 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego 

wkrętami o średnicy 4,5 mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego gwoździa. 
Pyt. 39 do pakietu VII 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości produktów w komisie do 5 szt. każdego z 
oferowanych produktów na okres trwania umowy? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.  
Pyt. 40 do pakietu nr XIII:  

Czy Zamawiający dopuści produkt zgodny z parametrami SIWZ, bez konieczności użyczenia przez 
Wykonawcę napędu wraz z niezbędnym osprzętem do przeprowadzenia zabiegu? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. 
Pyt. 41 Pakiet VIII – Ostrza do artroskopii 
 Punkt nr 2 
 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, do jakiego urządzenia przeznaczona jest elektroda bipolarna 

wielorazowa do artroskopii dł. 115mm? 
Odp.: Zamawiający informuje, że elektroda bipolarna wielorazowa jest przeznaczona do aparatu do 

elektrokoagulacji Emed. ES 350. 
 
 
 
 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 
w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 

Równocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia SIWZ w następujący sposób: 
1. w związku z omyłką pisarska w Pakiecie XIII, zapis dotyczący szkolenia otrzymuje brzmienie: „Wykonawca 
bezpłatnie przeszkoli personel medyczny: min. 6 osób (w tym 4 lekarzy, 2 instrumentariuszki)” 
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