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                Częstochowa, dnia 18.02.2015 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/1/2015. 
 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 

 

Wyjaśnienia nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: Dostaw ę 
implantów dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego z siedzib ą w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
06.02.2015 r. pod nr 16217 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 06.02.2015 r. 

 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 
z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
uniwersalnego posiadającego w części dalszej min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach,  
z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 10mm od końca 
gwoździa?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
śródszpikowego krętarzowego o anatomicznym kącie ugięcia 6º zamiast z 6 stopniową 
antetorsją?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 
śródszpikowego krętarzowego krótkiego posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny 
oraz 1 statyczny niegwintowany oraz gwoździa śródszpikowego krętarzowego długiego 
posiadającego w części dalszej 2 otwory statyczne niegwintowane?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 4  
Pakiet nr 1 poz. 13-17: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach 
blokowanych z gwintem stożkowym oraz owalnych, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych 
z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łebie lub śrub 
korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
 



2 
 

Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem 
sześciokątnym zamiast sześciokarbowym?. 
Odpowied ź: Nie. 
Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej 
rekonstrukcyjnej, blokowanej o grubości 2,5 mm zamiast 2,5 mm?. 
Odpowied ź:  Pytanie zgodne z wymaganiami okre ślonymi w SIWZ. 
Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania płytki piętowej 
posiadającej 15 otworów blokowanych, wyłącznie w wersji z dwoma zaczepami?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 8  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej 
prostej blokowanej kompresyjnej z ograniczonym kontaktem posiadającej 2 otwory pod druty 
Kirschnera zamiast 3?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej L do 
bliższej nasady kości piszczelowej, zakładanej od strony bocznej posiadającej 3 otwory pod druty 
Kirschnera zamiast 4?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej 
prostej 1/3 rurki o grubości 1,8 mm zamiast 2 mm oraz szerokości 9 mm zamiast 13 mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do 
dalszej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przyśrodkowej, posiadającej 1 otwór pod 
drut Kirschnera zamiast 4?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do 
dalszej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przednio-bocznej, posiadającej 3 otwory 
pod druty Kirschnera zamiast 4?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do 
dalszej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony przednio-bocznej posiadającej w części 
trzonowej 5-9 otworów oraz w części nasadowej 6 otworów?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej 
dalszej przyśrodkowej posiadającej w części trzonowej 3-7 otworów, w części nasadowej 3 
otwory oraz 1 otwór pod drut Kirschnera?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej 
dalszej grzbietowo-bocznej posiadającej w części trzonowej 3-7 otworów, w części nasadowej 5 
otworów oraz 1 otwór pod drut Kirschnera?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki do wyrostka 
łokciowego posiadającej 7 otworów pod druty Kirschnera zamiast 9?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki do wyrostka 
łokciowego bez kolców?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr 18  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki obojczykowej 
S posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 15 i 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki strzłkowej 
dalszej bocznej posiadającej w części nasadowej 5 otworów zamiast 7 oraz 4 otwory pod druty 
Kirschnera zamiast 5?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej 
szerokiej blokowanej kompresyjnej z ograniczonym kontaktem posiadającej 2 otwory pod druty 
Kirschnera zamiast 3?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 21  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki udowej 
dalszej bocznej posiadającej od 6 do 10 otworów w części trzonowej, w części nasadowej 6 
otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu, w tym 1 otwór pod wkręt gąbczasty 
kaniulowany Ø 7,3 mm, płytka posiada 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki kłykciowej 
piszczelowej bliższej bocznej posiadającej w części trzonowej 5-9 otworów oraz w części 
nasadowej 5 otworów?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki szerokiej L  do 
bliższej nasady kości piszczelowej posiadającej w części nasadowej 3 otwory zamiast 5 oraz 2 
otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej 
nasady kości piszczelowej zakładanej od strony bocznej posiadającej w części trzonowej 4-10 
otworów, w części nasadowej 3 otwory oraz 2 otwory pod druty Kirschnera?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki klinowej do 
osteotomii – bliższej piszczelowej: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej 
części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby 
blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 
3mm do 17,5mm?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ ze średnicą  
w części bliższej dla średnic d=7-8mm, która nie może być większa niż 10mm?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 27  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździa wraz  
z celownikiem, który ma zapewnić blokowanie w części bliższej przy standardowym 
kompresyjnym blokowaniu?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 28  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch oddzielnych 
celowników do gwoździ ramiennych rekonstrukcyjnych i kompresyjnych?. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 29  
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 28 i 29 w oddzielny pakiet?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na dodatkowy podział pakietu. 
Pytanie nr 30 dot: Opisu przedmiotu zamówienia  do pakietu nr 1 - Zał ącznik nr 1 do specyfikacji: 
System 4,0 - Czy Zamawiający w przypadku płytek T ukośnych 4 otworowych kształtowych 
blokowanych oraz płytek prostych rekonstrukcyjnych blokowanych - dopuści do otworów 
blokowanych wkręty 2.7mm zamiast 2.4mm. pozostałe parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 4,5 - Czy Zamawiający dopuści dla płytek prostych rekonstrukcyjnych blokowanych 
grubość w zakresie 2.6-2.8mm. pozostałe parametry bez zmian ?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 4,5 - Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane dalszej do obojczyka  
z hakiem o liczbie otworów blokowanych 5÷7 zamiast 5÷8. oraz o zakresie wysokości haka  
12-15mm zamiast 12-18mm, pozostałe parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 5.0 oraz płytka odpowiadająca poz. 17 formularza asortymentowo-cenowego -  
Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane do dalszej nasady kości strzałkowej na 
stronę boczną kości posiadającą w części, trzonowej 4 do 10 otworów: otwory blokowane oraz 2 
kompresyjne wydłużone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym 
ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, pozostałe parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 7.0 - Czy Zamawiający dopuści płytki proste szerokie blokowane kompresyjne  
z ograniczonym kontaktem posiadające 6 do 14 otworów blokowanych i 2 kompresyjne, 
pozostałe parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 7,0 - Czy Zamawiający dopuści płytki kłykciowe piszczelowe bliższe boczne posiadające 
w części trzonowej 4 do 8 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny, pozostałe 
parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 7.0 - Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe szerokie L blokowane posiadające  
w części trzonowej 4 do 10 rozdzielnych otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny, pozostałe 
parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 7,0 - Czy Zamawiający dopuści płytki kształtowe blokowane do bliższej nasady kości 
piszczelowej zakładane od strony bocznej posiadające w części trzonowej 8 do 8 rozdzielnych 
otworów: otwory blokowane i 1 kompresyjny. pozostałe parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
System 7.0 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek klinowych do osteotomii - 
bliższa piszczelowa o długości płytki w zależności od rozmiaru klina 37÷49,5mm, pozostałe 
parametry bez zmian?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
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Pytanie nr 31 dot: Formularza asortymentowo – cenow ego do pakietu nr 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w ramach poz. 16 dodatkowej pozycji do wyceny 
poszczególnych elementów kompletu (1 szt.) dla wkrętów gąbczastych blokowanych 
tytanowych?. 
Odpowied ź: Tak. 
Zapytania do w/w post ępowania dotycz ące zapisów projektu umowy – Zał ącznik nr 11  
w zakresie pakietu nr 1.  
Pytanie nr 32  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust, 4; „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy 
w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie". 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze; V Ca 
2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy 
nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona  
w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji" oraz, że dostawca: ..Musi mieć zatem 
pewność, że zrealizuje w przyszłość dostawę określonej ilości towaru" a projekt umowy „winien 
być zmodyfikowany w takt sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości 
zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność. że  zawarta umowa pozwoli mu 
sprzedać zamówioną ilość towaru". 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
Pytanie nr 33  
§ 4 ust. 2 czy Zamawiający mógłby dookreślić, iż Wykonawca zobowiązany jest: do 
zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zakresem, 
podanym w formularzu asortymentowo-cenowym w tzw. depozyt, oraz doprecyzować, iż depozyt 
będzie w rozmiarach najczęściej stosowanych ustalonych pomiędzy stronami umowy zamiast 
pełen asortyment rozmiarów przedmiotu zamówienia (zgodnie z zakresem podanym  
w formularzu asortymentowo-cenowym)?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 34  
§ 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dookreślenie warunków dostaw implantów  
i narzędzi, nie objętych depozytem, w następujący sposób: Pozostały asortyment nie objęty 
depozytem (poz. 1÷7;19÷36) będzie dostarczany sukcesywnie, na podstawie składanych 
zamówień w terminie ... dni roboczych od otrzymania zamówienia?. Dotychczasowe zapisy 
umowy precyzują jedynie zasady dostaw implantów do depozytu, nie zostały jednoznacznie 
określone zapisy o warunkach dostawach asortymentu dostarczanego sukcesywnie na 
podstawie zamówień co naszym zdaniem powinno zostać dookreślone. 
Odpowied ź: § 4 ust. 2  projektu umowy dotyczy całego zamówienia które zost ało 
podzielone na dwa odr ębne pakiety. Zamawiaj ący zawarł w swoim zapotrzebowaniu ró żny 
asortyment w tym nie obj ęty depozytem, który b ędzie zamawiany sukcesywnie. Termin 
realizacji zgodnie ze zło żoną ofert ą. 
Pytanie nr 35  
Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 4 ust. 11 lit. a z „24 godzin" na „2 dni robocze"?. 
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy 
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. 
Odpowied ź: Tak. 
Pytanie nr 36  
Czy Zamawiający dookreśli w § 4 ust. 1 1  lit. b, 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: Nie. 
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Pytanie nr 37  
Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 1 w zakresie implantów i narzędzi sprzedawanych 
sukcesywnie na zamówienie (dot. poz. 1÷7; 19÷36), iż faktura będzie wystawiona na podstawie 
zamówienia i przesyłana Zamawiającemu wraz z zamówionym towarem?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza równie ż. 
Pytanie nr 38  
Czy Zamawiający dookreśli w § 5 ust. 2 iż, zapis nie dotyczy implantów i narzędzi 
sprzedawanych sukcesywnie na zamówienie?. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga umieszczenia na fakturze numeru zamówieni a zgodnie 
z doł ączonym projektem umowy. 
Pytanie nr 39  
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 6 ust. I lit a z 0.2% wartości 
brutto dostawy na 0.2% wartości niedostarczonego w terminie towaru?. 
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. 

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: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 

 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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