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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-33/17 

                              Piekary Śląskie 29/06/2017r. 
 
 
                       
   

  
 

………………................…………… 
 

                           ……………................……………… 
 

                              ………………................…………… 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa endoprotez i implantów 
Numer ogłoszenia: 2017/S 099-195589; data zamieszczenia: 24/05/2017r. 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do niniejszego 
postępowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na które zamawiający poniżej odpowiada:  

 
PYTANIE NR 13 
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie,  
czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez: 
 
Dodanie w ustępie 1 3) tego paragrafu następujących słów: „nie więcej jednak niż 10% wartości netto 
niedostarczonego towaru” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.   
 
PYTANIE NR 14 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 poz. 1  Gwoździe elastyczne o długości 450 mm ? 
Wykonawca posiada w swoim asortymencie gwoździe o standardowej długości 450 mm.  Produkcja 
nowych, wydłużyłaby czas oczekiwania oraz zawyżyła cenę pakietu 22. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dwóch długości. Gwoździe będą stosowane u dzieci.  
 
PYTANIE NR 15 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 poz.2 aby Wykonawca zaoferował dzierżawę następujących 
instrumentariów: 
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Taki komplet wykonawca posiada w standardzie do gwoździ elastycznych . 
Dodatkowe  narzędzia wpłynęłyby znaczące na cenę pakietu 22.  
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 16 
Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić w Pakiecie nr 22 od wymogów specjalistycznego szkolenia. Implanty te 
nie wymagają specjalistycznego szkolenia operatorów dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Dlatego  wnosimy jak na wstępie.  
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ  oraz umowie. 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  
  
 
 
MODYFIKACJE: 

1. W siwz w cz. X Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty: zapisy „04.07.2017” 
zastępuje się zapisami „14.07.2017”  
 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w siwz termin składania  i 
otwarcia ofert ulega przedłużeniu na dzień 14.07.2017r. Godziny pozostają bez zmian.  
 

 

           

 Z poważaniem 
 

 


