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Wałbrzych, dnia 12.11.2019r.
DZPZ-530-Zp/59/PN-57/19

Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Dostawy implantów do zespoleń złamań kości - Zp/59/PN-57/19.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 1 poz. 39
Czy Zamawiający w poz. nr 39 dopuści długość wkrętów Herberta w zakresie L-12-50mm zamiast dł.
12-60mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 2 poz. 31
Czy Zamawiający w poz. nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej śr. 5,0mm w zakresie
dł. 70-110mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 2 poz. 47
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 poz. 47 tj. cement kostny i utworzy z niej
oddzielny pakiet?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 47, cement kostny
jest integralną częścią pakietu.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 10
Z uwagi na to, iż jednostka miary są sztuki czy Zamawiający wymaga wyceny gwoździ elastycznych
wraz z zaślepką czy wymaga wyceny samych gwoździ?
Odp. Zamawiający wymaga wyceny samych gwoździ.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 10
Z uwagi na niewielką ilość gwoździ elastycznych do zakupu czy Zamawiający wyrazi zgodę na
dostarczanie instrumentarium na konkretny zabieg?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zabiegi mają charakter ostrodyżurowy.
Pytanie 6, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
a. §3 ust. 2 oraz w rozdziale XVI SIWZ oraz w zapisie pod formularzem cenowym oraz w
formularzu ofertowym z …. godzin na ….dni robocze
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b. §4 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w
godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek
pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie §3 ust. 2 oraz § 4 ust. 6.
Pytanie 7, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż wymianie i zwrotowi podlega towar w nienaruszonych
opakowaniach producenta?
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie §3 ust. 4.
Pytanie 8, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6, 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.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie §4 ust. 6.
Pytanie 9, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu
zużycia (§5 ust.1) – dot. produktów oddanych w depozyt?
Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na
dostarczony i zaimplantowany towar.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie §5 ust. 1.
Pytanie 10, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający w §6 ust. 1 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia
wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
wystawienia?
Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z
określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w
przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 6 ust. 1.
Pytanie 11, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 ust. 4 jest ograniczona
do wartości towaru?
Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 7 ust. 4.
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Pytanie 12, dot. projektu umowy (zał. 3a)
Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 pkt 1 zmieni wysokość kary umownej z 1 na 0,5%?
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.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. 353 1 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. Ponadto w treści umowy Zamawiający
nie przywidział dostaw na cito dlatego nie może ustanawiać kar za niedochowanie terminu takich
dostaw. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w zakresie § 8 ust. 1 pkt 1.
Pytanie 13, dot. pakietu nr 3
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu,
bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga implantów wykonanych ze stali.
Pytanie 14, dot. pakietu nr 3 poz. 3
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 73-229mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga płytki o długości 79-235mm.
Pytanie 15, dot. pakietu nr 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami
w trzonie płyty dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejściówek, gwintowanymi (z
gwintem stożkowym) w części blokującej i gładkimi w części kompresyjnej?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16, dot. pakietu nr 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami
w głowie płyty blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st.
– wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub
zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi
z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Dopuści to do udziału w
postępowaniu wi
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza, rozkład otworów wymagany przez Zamawiającego ze
względu na charakter zaopatrywania złamań i możliwości ich różnorodnego zespolenia.
Pytanie 17, dot. pakietu nr 3 poz. 4
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczne o
kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości
strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub
blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający
elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem
Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w
różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera.
Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem
sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 –
0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania
płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5
otworów w głowie płytki?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18, dot. pakietu nr 3 poz.

5

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki przyśrodkowej od 4 do
14 otworów, dł. 116-246mm; płytki przyśrodkowej z bocznym ramieniem o dł. 117-171mm; płyty
przednio-bocznej posiadającej 5-17 otworów, dł. 80-236mm oraz płytki piszczelowej podporowej T 37-otworowej, dł. 50-89mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, podana specyfikacja nie spełnia wymagań Zamawiającego/
nieodpowiednia długość i liczba otworów.
Pytanie 19, dot. pakietu nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 81-211mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga płytki o długości 87-237mm.
Pytanie 20, dot. pakietu nr 3 poz. 7
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca
kości piszczelowej bocznej posiadającej od 4 do 16 otworów zamiast od 5 do 16 otworów?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21, dot. pakietu nr 3 poz.8
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płyt do dalszego końca kości
piszczelowej:
- Płyty piszczelowe przednio-boczne od 5-19 otworów, dł. 80-292 mm
- Płyty piszczelowe przyśrodkowe w długościach od 4-14 otworów, 116-246 mm
- Płyty piszczelowe przyśrodkowe z małym anatomicznym wygięciem od 4-14 otworów, w długości
109-239 mm?
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22, dot. pakietu nr 3 poz. 9
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: „Zestaw płyt
rekonstrukcyjnych do rekonstrukcji i zespalania złamań w obrębie miednicy. Płyty o grubości 2,7 mm,
proste o ilości otworów od 5 do 16 i zagięte o ilości otworów od 6 do 16. Płyty proste o grubości 3,7
mm i ilości otworów od 3 do 14. Materiał stal.
Płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 i 6 otworowa”?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga płyty o grubości 3,5 mm, proste o ilości
otworów od 5 do 16 i zagięte o ilości otworów od 6 do 18. Płyty proste o grubości 4,5 mm i ilości
otworów od 3 do 14. Płyty kompresyjne 2 otworowe o grubości 4,5 mm i długości co najmniej
39 mm, płyta do spojenia łonowego, anatomiczna 4 i 6 otworowa; materiał: stal.
Pytanie 23, dot. pakietu nr 3 poz.18
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płyty prostej wąskiej o
długości od 2 do 22 otworów – od 44 do 404 mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24, dot. pakietu nr 3 poz.18
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płyty prostej szerokiej o
długości od 5 do 18 otworów – od 103 do 350 mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga płyty prostej wąska -długość od 2 do
24 otworów – od 44 do 440mm, prosta szeroka -długość od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm,
płyta wygięta szeroka - długość od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm, płyta rekonstrukcyjna,
długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm.
Pytanie 25, dot. pakietu nr 3 poz.19
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady
kości udowej o długości 156-316 mm zamiast 156-315 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie ze
specyfikacją Zamawiającego.
Pytanie 26, dot. pakietu nr 3 poz.20-21
Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu 3 poz. 20-21 w odrębny pakiet, celem
dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia
Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z pakietu nr 3 w/w pozycji, poz. 20-21
stanowi integralną część pakietu.
Pytanie 27, dot. pakietu nr 3 poz. 25
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania wyłącznie płytki do bliższej
nasady kości udowej bez haka?
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga hak.
Pytanie 28, dot. pakietu nr 3 poz. 31
Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej
umożliwiającej wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,1mm. Gniazdo sześciokątne 3,5mm
w długości dla krótkiego i długiego gwintu do 140mm?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga śruby kaniulowane o średnicy gwintu
6,5 mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie
Kirchnera o średnicy 2,8 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa
spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda sześciokątne 4,0 mm. Możliwość
korzystania z podkładek. Śruba kaniulowana 6,5 mm z krótkim gwintem w rozmiarach od min
30 do min 150, śruba kaniulowana 6,5 mm z długim gwintem od min 50 mm do min 150 mm.
Śruba kaniulowana 6,5 mm z pełnym gwintem w rozmiarach od min 20 do min 130, skok co
5 mm.
Pytanie 29, dot. pakietu nr 6
Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści możliwość zaoferowania:
1
Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany,
rekonstrukcyjny do złamań okołokrętarzowych.
a/ krótki- gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º, możliwość blokowania
statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania
zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby
doszyjkowej teleskopowej ø11mm ze śrubą kompresyjną M4, w długości: od
70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź jest dostępny w
długościach: - 180mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°,
uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, zaślepka daje możliwość
przedłużenia gwoździa do 15mm
b/ średni i długi- gwóźdź o anatomicznym kacie ugięcia 6º, możliwość
blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość
zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub
śruby doszyjkowej teleskopowej ø11mm ze śrubą kompresyjną M4; w
długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź jest
dostępny w długościach:
- 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do
prawej i lewej kończyny,
- 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy;
- zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm
2
Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu, sterylna.
3
Śruba doszyjkowa teleskopowa ø11mm ze śrubą kompresyjną M4, stop tytanu,
sterylna
4
Śruba zaślepiająca do gwoździa, stop tytanu.
5.
Wkręt blokujący fi 4,5 mm, tytan.
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Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga śruby z ostrzem helikalnym.
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Pytanie 30, dot. pakietu nr 6
Czy zamawiający w Pakiecie 6 poz. 5 dopuści zaoferowanie tytanowych wkrętów blokujących fi 5.0. ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 11
Czy zamawiający wymaga w pakiecie 11 „Substytut kostny” zaoferowania
biokompatybilnego i biozgodnego produktu o zawartości siarczanu wapnia i hydroksyapatytu
występującego w wersji bez lub z antybiotykiem (wankomycyna lub gentamycyna) o
przewidywalnym procesie uwalniania antybiotyku przez min. 28 dni powyżej minimalnej
dawki terapeutycznej, posiadającego wszelkie certyfikaty do zastosowania miejscowego w
leczeniu infekcji kości i zapewniającego równoczesną pełną przebudowę kostną substytutu,
pakowanego w sterylnych opakowaniach o objętości od 5-18ml?
Odp. Tak.
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