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SPZOZ/P.N./21/2008

Tomaszów Lubelski dnia 2008-09-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Dotyczy:
Postępowania przetargowego na dostawy implantów ortopedycznych dla SPZOZ
w Tomaszowie Lubelskim
Nr sprawy SPZOZ / P.N./21/2008
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zgodnie z art. 38 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.177 z późn. zm.), w związku ze
zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie
obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów
podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
Odpowiedź:
Tak.
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku
zmiany stawek VAT gdy zostaną spełnione dwa warunki łącznie:
1. Zaistnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, która oznacza w
omawianym przypadku, iŜ spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą w
rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana wynika z okoliczności , których nie moŜna było przewidzieć w
momencie zawarcia umowy. (Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie
moŜe stanowić okoliczności, której nie moŜna było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, jeŜeli uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o podatku
VAT nastąpiło przed jej zawarciem lub była znana moŜliwość zmian tego
aktu (co dotyczy równieŜ aktów wykonawczych)).
Pytanie 3
Czy Zamawiający zrezygnuje z postanowień zawartych w § 7 ust. 2 dotyczących obciąŜenia
Wykonawcy kosztami zakupu interwencyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 4
W zadaniu nr III prosimy o dopuszczenie moŜliwości zaoferowania;
- w pozycji Nr 8,10,12,14,16,18,- płytek DSB 5-otworowych o długości 96 mm
zamiast o długości 104 mm
- w pozycji Nr 9, 11,13,15,17,19- płytek DSB 6-otworowych o długości 112 mm
zamiast o długości 120 mm
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ .
Pytanie 5
W zadaniu nr III prosimy o dopuszczenie moŜliwości oferowania wyrobów zawartych w
zadaniu nr 3 do instrumentarium oferenta innego niŜ firma BHH Mikromed, z jednoczesnym
uŜyczeniem Zamawiającemu instrumentarium na czas trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 6
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr V pozycji 13 i14 w odrębne zadanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 7
W zadaniu nr IV prosimy o dopuszczenie moŜliwości zaoferowania w poz.22 wkręta do kości
gąbczastej o dł.A14 zamiast A15.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz. 22 wkręta do kości gąbczastej
o dł. A14.
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr IV pozycji od 25 do 31 w odrębne zadanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Tomaszów Lubelski dnia 2008-09-17
SPZOZ/P.N./21/2008
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Dotyczy:
Postępowania przetargowego na dostawy implantów ortopedycznych dla SPZOZ
w Tomaszowie Lubelskim
Nr sprawy SPZOZ / P.N./21/2008
Pytanie 1
Zadanie I
Z uwagi na fakt, iŜ nazwa: groty Steinmana (poz.76-81) i gwoździe Steinmana ( poz. 63-67)
na ogół są uŜywane zamiennie zwracamy się z prośbą o wskazanie róŜnicy między nimi
poprzez opisanie ich parametrami technicznymi. Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie wyŜej wymienionego asortymentu spełniającego te same funkcje lecz o innej
nazwie nadanej przez producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie (poz.76-81 groty Steinmana i poz. 63-67
gwoździe Steinmana) innego asortymentu , innej nazwy lecz spełniającego te same
funkcje.
Pytanie 2
Zadanie III
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-7 śruby zespalającej o części
gwintowanej długości 27 mm zamiast 28 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz.1-7 śruby zespalającej o części
gwintowanej długości 27 mm.
Pytanie 3
Zadanie IV
Czy w poz.18 nie zaszła pomyłka pisarska i czy Zamawiającemu chodzi o wkręt długości
25 mm A11? Dotychczasowy zapis wskazuje, iŜ wielkość A przy wkręcie o długości 45 mm
jest mniejsza niŜ przy długościach 26, 28, 30, 35. A w przypadku braku pomyłki w danej
pozycji czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręta o dł. 45 mm A 15 ?
Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 18 miał na myśli wkręt o dł. 45 mm A 15.

Tomaszów Lubelski dnia 2008-09-15
SPZOZ/P.N./21/2008
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
Dotyczy:
Postępowania przetargowego na dostawy implantów ortopedycznych dla SPZOZ
w Tomaszowie Lubelskim
Nr sprawy SPZOZ / P.N./21/2008
Pytanie 1
Zadanie I
Czy w poz. 1-18 nie nastąpiła pomyłka pisarska i czy miarą długości nie powinny być cm a
nie mm?
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia w zadaniu I poz. 1-18 miarę długości z mm na cm.
Pytanie 2
Zadanie I
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. nr 19-28 gwoździ Rusha o średnicy
2,4 mm zamiast średnicy 2,5 mm ?
Odpowiedź:
Tak.
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz.19-28 gwoździ Rusha
o średnicy 2,4 mm.
Pytanie 3
Zadanie I
Zwracamy się o doprecyzowanie jakiej końcówki wymaga Zamawiający w gwoździach
Steinmana w poz. 63-67 oraz w grotach Steinmana w poz.76-80?
Odpowiedź:
Zamawiający w gwoździach Steinmanna w poz. 63-67 oraz w grotach Steinmana
w poz.76-80 wymaga końcówki okrągłej.
Pytanie 4
Zadanie III
Czy nie zaszła pomyłka pisarska i czy Zamawiającemu w poz. 1-7 chodzi o długość części
gwintowanej a nie Ø śruby ?
Odpowiedź:
Zamawiający w poz. 1-7 miał na myśli długość części gwintowanej.
Pytanie 5
Zadanie III
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8,10,12,14,16,18 płytki ustalającej
DSB o długości 116 mm zamiast 104 mm ?
Odpowiedź:
Tak.
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz. 8,10,12,14,16,18 płytki ustalającej
DSB o długości 116 mm.

Pytanie 6
Zadanie III
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9,11,13,15,17,19 płytki ustalającej
DSB o długości 132 mm zamiast 120 mm?
Odpowiedź:
Tak.
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz. 9,11,13,15,17,19 płytki ustalającej
DSB o długości 132 mm.
Pytanie 7
Zadanie IV
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1-24; 32-33 wkrętów z gniazdem
sześciokątnym zamiast krzyŜowym?
Odpowiedź:
Tak.
Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie w poz. 1-24; 32-33 wkrętów z gniazdem
sześciokątnym.
Zapytania do w/w postępowania , dot. zapisów SIWZ:
Pytanie 1
Wnioskujemy o zmianę §2 ust. 3 poprzez wskazanie upowaŜnionego przedstawiciela
Odbiorcy bądź teŜ komórki organizacyjnej, która ma potwierdzić odbiór przesyłki. Odbiorca
powinien wziąć pod uwagę, iŜ wyznaczenie jednego upowaŜnionego przedstawiciela moŜe
stwarzać problemy praktyczne. Mając powyŜsze na uwadze zasadne byłoby wskazanie w
wyŜej wymienionym paragrafie komórki organizacyjnej uprawnionej do potwierdzenia
przyjęcia towaru.
Odpowiedź:
Nie.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

