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EZ-81/1-UR/1/PN/6-2014       Rybnik, dnia 10.03.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy endoprotez stawu kolanowego 
- zamówienie nr EZ-81-UR/1/PN/6-2014 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 04.03.2014 r., pod nr 46039-2014 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

  
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzpienia piszczelowego o długości 100mm 

w min. 5 rozmiarach?” 
Odpowied ź 1: Podane w pytaniu parametry s ą zgodne z wymaganiami postawionymi przez zama-
wiającego. 
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładki piszczelowej o grubości minimalnej 

9mm do 20mm z 4 rozmiarami pośrednimi?” 
Odpowied ź 2: Podane w pytaniu parametry s ą zgodne z wymaganiami postawionymi przez zama-
wiającego, tak że z uwzgl ędnieniem modyfikacji, o której mowa w odpowiedzi na  pytanie 7, 
pod warunkiem zachowania ł ącznej liczby 5 rozmiarów w zakresie od (8÷10) mm do  co najmniej  
18 mm (w tym – np. do 20 mm). Zamawiaj ący nie wprowadza w tym zakresie zmian, poza wska-
zanymi w odpowiedzi na pytanie 7. 
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w Pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego wymaga dostarczenia 

balancera/monogramu. Balancer/monogram ma za zadanie pokazywać wielkość >>szpary 
stawowej<< zarówno w wyproście i zgięciu 90 stopni oraz jednocześnie pokazywać 
odchylenie koślawości bądź szpotawość kończyny od norm anatomicznych?” 

Odpowied ź 3: Zgodnie z wzorem umowy wykonawczej zamawiaj ący wymaga udost ępnienia 
dedykowanego dla materiałów obj ętych formularzem cenowym instrumentarium wymaganego  do 
zabiegów z u życiem tych materiałów (tj. do ich wszczepiania lub usuwania i wykonywania 
wszystkich niezb ędnych zabiegów zwi ązanych z przedmiotem umowy).  
Zamawiaj ący dopuszcza opisany szczegółowo w pytaniu asortyme nt, ale nie stawia takiego 
wymagania. 
 
Pytanie 4:  „Czy Zamawiający w Pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego wymaga dostarczenia 

endoprotezy cementowanej stawu kolanowego, anatomicznej, kłykciowej, z możliwością 
zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych, z możliwością rozbudowy o oparty 
na podstawowym systemie system rewizyjny składający się z klinów, trzpieni i śrub. 
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Komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach (prawy, lewy )o geometrii jednoosiowej 
(w osi A/P i M/L).” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie stawia dodatkow ych wymaga ń. 
 
Pytanie 5:  „Czy Zamawiający w pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego wymaga modularnej części 

piszczelowej w 8 rozmiarach wykonanej ze stopu kobaltowo - chromowego” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie stawia dodatkow ych wymaga ń. 
 
Pytanie nr 6 dotyczy zapisów projektu umowy 
Pytanie 6:  „Czy Zamawiający dopuści do umowy następujący zapis: 

>> Strony dopuszczają mozliwość zmiany umowy w zakresie ustawowej zmiany podatku 
VAT. W przypadku podwyższenia stawki VAT, zmianie ulega wartość brutto umowy, przy 
zachowaniu cen jednostkowych netto<< 

Treść niniejszego pytania podyktowana jest chęcią wprowadzenia do umowy zapisu dającego możliwość 
zmiany stawki VAT w razie urzędowej zmiany stawek podatku VAT na produkty medyczne. 
Wskazując, iż zmiana ta miałaby polagać na dokonaniu zmiany cen brutto w związku z urzędowym 
podwyższeniem stawki podatku VAT, nie może stanowić to zmiany istotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka jest zatem w świetle obecnego brzmienia art. 144 
ust1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wyja śnia, że przez zło żenie oferty wykonawczej na warun-
kach niemniej korzystnych ni ż określone w Zał ączniku nr 1 do umowy ramowej (wg § 4 ust. 5 
wzoru umowy ramowej) – rozumie si ę w szczególno ści zło żenie oferty, w której ceny jednost-
kowe brutto (obliczone na podstawie wskazanych w of ercie wykonawczej cen jednostkowych 
netto i stawek podatku VAT) nie s ą wyższe, ni ż ceny jednostkowe brutto obliczone na tej samej 
zasadzie na podstawie cen jednostkowych netto i sta wki podatku VAT – wskazanych 
w Załączniku nr 1.1 do umowy ramowej (formularz cenowy). 
 
 
Pytanie 7:  „Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładek od min 10 mm oraz trzpieni 

piszczelowych o długościach 40, 80, 120 w min 5 rozmiarach?” 
Odpowied ź 7:  Zamawiaj ący  dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu w za-
kresie grubo ści wkładki. Składaj ąc ofert ę na taki asortyment nale ży nanie ść w formularzu 
cenowym w miejsce zapisu: 
„ Wkładka piszczelowa o grubo ści minimalnej 8mm-9mm do co najmniej 18mm - przynaj mniej 5 
rozmiarów ” zapis: „ Wkładka piszczelowa o grubo ści minimalnej (8÷10) mm do co najmniej 18mm 
- przynajmniej 5 rozmiarów ”. 
W zakresie długo ści – zgodnie z brzmieniem formularza cenowego zamaw iający wymaga 
zaoferowania jednej długo ści, która mie ści si ę w ustalonym przedziale 80 – 100 mm, podana 
w pytaniu długo ść 80 spełnia to wymaganie. 
 
Pytanie 8:  „Czy Zamawiający dopuszcza aby trzpienie i podkładki były dosyłane do zabiegu 

po wcześniejszym zamówieniu?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza takie go rozwi ązania.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 12.03.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
 

         


