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                Częstochowa, dnia 11.05.2015 r. 
 
 
MSZ.ZP.3411/06/2015. 
 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 

 

Wyjaśnienia nr 1  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 
endoprotez i cementu kostnego dla potrzeb 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 
05.05.2015 r. pod nr 63711 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 05.05.2015 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 zgodzi się aby w pakiecie nr V punkt 2 dopuścić rozszerzony opis panewki  
o następujących parametrach:  
Panewka tytanowa Press-fit, o strukturze powierzchni porowatej, z możliwością dodatkowego 
mocowania śrubami przy wykorzystaniu trzech, fabrycznie zaślepionych otworów 
zlokalizowanych w ćwiartce panewki, w rozmiarach 44-68 mm lub panewka tytanowa wkręcana 
w rozmiarach od 46mm do 66 mm. Wkładka do panewki wykonana z usieciowanego polietylenu, 
standardowa lub z 15 stopniowym okapem antyluksacyjnym, do wyboru śródoperacyjnego. 
Wkładki przystosowane do głów: 28,32 oraz 36 mm. 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 2 - dotyczy projektu umowy  § 6 ust 1 pkt a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy § 6 ust 1 pkt a na tre ść :  
§ 6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
a)  za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust.2, każdorazowo 
     karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki 
Odpowied ź:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
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