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LAS-125/1-PN/14-2017       Rybnik, dnia 10.04.2017 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii 
(zamówienie nr LAS-125-PN/14-2017 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 10.03.2017 r., nr 2017/S 049-089493 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Zapytania od nr 1 do nr 9 dotycz ące zapisów SIWZ: 
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w formularzu cenowym wyrazi zgodę na dostawienie nowej 

poz. nr 3 z wkrętami do metody wstecznej o większej średnicy (6,5mm) i w zakresie 
długości 40-110mm ze skokiem długości co 5 mm?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało, co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w Pakiecie 6 w poz. 2 wkrętów blokujących 

do gwoździ kaniulowanych udowych odkolanowych według wymaganych parametrów oraz 
dodatkowo wkrętów do metody wstecznej o większej średnicy i w zakresie długości 40-
110mm ze skokiem długości co 5 mm?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający w Pakiecie 8 oraz w §1 ust. 2 oraz w §2 ust. 1 oraz w §3 umowy zał. 

nr 2.1 oraz w rozdziale XV pkt. 1 SIWZ odstąpi od wymogu złożenia depozytu implantów 
i udostępnienia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostaw implantów wraz 
instrumentarium do konkretnego zabiegu?” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.  
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w Pakiecie 10 w poz. 1 płyt prostych 

blokowanych rekonstrukcyjnych kompresyjnych o grubości 2,8mm  i dł. 88-172mm lub płyt 
prostych wąskich blokowanych kompresyjnych z ograniczonym kontaktem o grubości 
2,8mm  i w zakresie dł. 88-193mm zamiast płyt o grubości 3,5 mm i w zakresie długości 96-
160mm?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w Pakiecie 10 w poz. 2 płyt prostych wąskich 

blokowanych kompresyjnych z ograniczonym kontaktem o grubości 2,8mm i w zakresie 
dł. 88-193mm zamiast płyt o grubości 4,5 mm i  w zakresie długości 96-180mm?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji ist otnych warunków 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu  opisanego w powy ższym pytaniu. 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w Pakiecie 10 w poz. 7 wkrętów korowych 

w rozmiarach 32-40mm ze skokiem co 2mm i dł. 45-50mm ze skokiem co 5 mm? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi zmianie ulegną ilości depozytu z 20 sztuk czyli 10 
różnych długości po 2 z każdej na 7 różnych długości po 2 z każdej, łącznie 14 szt.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Depozyt” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający w rozdziale XV pkt. 1 SIWZ odstąpi od wymogu użyczenia urządzenia: 

pompy ciśnieniowej z uwagi na to, iż do implantowania przedmiotu zamówienia opisanego 
w SIWZ nie ma zastosowania w/w pompa i wymóg jej użyczenia jest bezzasadny.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. 
rozdziale poprzez wykre ślenie wymogu u życzenia urz ądzenia pompy ci śnieniowej z uwagi na 
błąd pisarski.  
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający w rozdziale XV pkt. 2 SIWZ odstąpi od wymogu użyczenia 

instrumentarium do asortymentu z pakietu nr 9 z uwagi na to, iż wyroby te nie wymagają 
specjalistycznych instrumentariów do ich założenia?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący odst ępuje od wymogu u życzenia instrumentarium do asortymentu 
w zakresie pakietu nr 9.  
 
Pytanie 9: „Czy nie nastąpiła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia z Pakietu nr 12 w poz. nr 2, 

zamiast „płytki dynamiczne biodrowe  95 stopni” powinno być „płytki dynamiczne 
kłykciowe  95 stopni”?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia nie nast ąpiła omyłka. 
Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w formularzu cenow ym i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, poniewa ż płyt ę 950 można zastosowa ć w części bli ższej i dalszej uda, 
a istotny jest k ąt pomi ędzy płyt ą i śrubą. 
 
Zapytania od nr 10 do nr 15 dotycz ące zapisów wzorów umowy Zał ącznik 2.1 : 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 1, iż wymianie mogą podlegać jedynie wyroby 

w nienaruszonych opakowaniach, oraz to iż w przypadku naruszenia opakowania wyrobu, 
Wykonawca może wystawić fakturę na ten towar?” 
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Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 11: „Czy zamawiający zmieni w §2 ust. 2 godzinę graniczną z 12:00 na 14:00?”   
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający w §3 ust. 9 doda zwrot, iż Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia 

w transporcie? Obecny zapis nie jest jednoznaczny i precyzyjny.” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji 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 ustosunkowania się do niego,” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 14: „Czy Zamawiający doda zapis w §9 lit. a-c, 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.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 15: „Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 Ust. 1 z 200zł 

na 0,2% wartości niedostarczonej części dostawy? 
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. 
Określanie kwotowe kar umownych nie powinno mieć miejsca w przypadku dzielenia 
umowy na kilka dostaw. Z uwagi na to, iż w umowie nie została określona minimalna 
wartość zamówienia kwota kary umownej za 1dzień zwłoki może znacznie przekraczać 
wartość zamawianego towaru, a co dalej idzie po stronie Zamawiającego wystąpiłoby 
bezpodstawne wzbogacenie. 
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. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Zapytania od nr 16 do nr 18 dotycz ące zapisów wzorów umowy Zał ącznik 2.2:  
Pytanie 16: „Czy zamawiający zmieni w §2 ust. 2 godzinę graniczną z 12:00 na 14:00?” 
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Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 17: „Czy Zamawiaj ący zmieni wysoko ść kar umownych okre ślonych w §5 ust. 1 z 200zł na 

0,2% warto ści niedostarczonej cz ęści dostawy? 
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. 
Określanie kwotowe kar umownych nie powinno mieć miejsca w przypadku dzielenia 
umowy na kilka dostaw. Z uwagi na to, iż w umowie nie została określona minimalna 
wartość zamówienia kwota kary umownej za 1dzień zwłoki może znacznie przekraczać 
wartość zamawianego towaru, a co dalej idzie po stronie Zamawiającego wystąpiłoby 
bezpodstawne wzbogacenie. 
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. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.   
 
Pytanie 18: „Czy Zamawiaj ący doda zapis w §8 lit. a-c, że odst ąpienie od umowy przez 

Zamawiaj ącego b ędzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowani a 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.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.    
 
Pytanie 19: „Pakiet 12 POZ. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kosśi korowej 
 o dł od 20 mm do 60 mm co 2 mm” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował . 
 
Pytanie 20: „dotyczy Pakietu nr 1  

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?” 

Pytanie 21: „dotyczy Pakietu nr 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Pytanie 22: „dotyczy Pakietu nr3  
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Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Pytanie 23: „dotyczy Pakietu nr 4  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Pytanie 24: „Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 5  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Pytanie 25: „dotyczy Pakietu nr 6  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr  6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Pytanie 26: „dotyczy Pakietu nr 10  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz 
z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? ” 

Odpowied ź 20-26: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania opisane w formularzu cenow ym 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie wyra ża zgody na dostarczanie implantów 
na zasadach opisanych w pytaniach.  
 
Pytanie 27: „dotyczy SIWZ  rozdz. XV. Warunki umowy pkt 1.  
 Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając użyczenia urządzenia : pompy ciśnieniowej 

do pakietów traumatologicznych (chirurgia urazowa) nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12?. Pompa 
ciśnieniowa wymagana jest przy zabiegach artroskopowych” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w ww. rozdziale poprzez wykre ślenie wymogu u życzenia urz ądzenia pompy ci śnieniowej z uwagi 
na bł ąd pisarski.  
 
Pytanie 28: „dotyczy  dotyczy SIWZ  rozdz. XV. Warunki umowy pkt  1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia pompy ciśnieniowej 
dla pakietów nr 1,2,3,4,5,6,10? ” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w ww. rozdziale poprzez wykre ślenie wymogu u życzenia urz ądzenia pompy ci śnieniowej z uwagi 
na bł ąd pisarski.  
 
Pytanie 29: „Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 8, Pakiecie 2 poz. 7, Pakiecie 3 po z. 7 dopuści 

możliwość zaoferowania wkrętów korowych ze skokiem długości co 2 mm zamiast co 5 
mm?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Depozyt” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 30: „Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub 

kompresyjnych kaniulowanych ze średnicą gwintu proksymalnego 2,4 mm oraz średnicą 
gwintu dystalnego 3,3 mm?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
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szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy –tak, by z oferty jas no wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 31: „Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 

4,0 mm?” 
Odpowied ź 31: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował.  
 
Pytanie 32: „Dotyczy Wzoru umowy (Załącznik nr 2.1) – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 

wysokości kary umownej z 200 zł na 0,1% za każdy dzień opóźnienia w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru lub jego części w terminie i na 
warunkach określonych w § 2 ust. 1 (dotyczy zarówno pierwszej dostawy Depozytu, jak 
i jego uzupełniania lub wymiany) oraz w przypadku niedotrzymania terminów określonych 
w § 3.” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 33: „Dotyczy Wzoru umowy (Załącznik nr 2.2) – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 

wysokości kary umownej z 200 zł na 0,1% za każdy dzień opóźnienia w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia jakiegokolwiek elementu w terminie 
i na warunkach określonych w § 2 pkt. 1” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.   
 
Pytanie 34: „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2 dopuści rozwiązania spełniające następujące 

parametry: 
-Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, 
blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt wprowadzania śrub 20 stopni , otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość 
modelowania płytki 
-Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość 
otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 
wprowadzania śrub 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki 
-Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, 
strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt wprowadzania 
śrub 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 
mm , możliwość modelowania płytki ?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno wynikało co wyko-
nawca zaoferował. 
 
Pytanie 35: „-Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1- poz. 5 i 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub 

blokowanych i śrub korowych w zakresie długości 52-60 mm ze skokiem co 2 mm.” 
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Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Depozyt” nanie ść stosownie skorygowane zapisy – tak, by z oferty ja sno 
wynikało co wykonawca zaoferował. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 20.04.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 


