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NZ/…302…/2021       Jelenia Góra, dnia 24.05.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/14/03/2021 „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH SPECJALISTYCZNYCH 

DLA POTRZEB PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU 

ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, IMPLANTÓW 

NEUROCHIRURGICZNYCH, OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH, WYROBÓW 

MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 

SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ”. Publ. DUUE: 2021/S 077-196467 z dnia 

21.04.2021 r. 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 10: 
  
1. Pakiet nr 9  

1. Czy Zamawiający dopuści równoważne płytki do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego                            

o następujących parametrach: 

 

 Poz. 1.1 

− dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; 

− płytki o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 2mm; 

− płytki 4-otworowe (23-28mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-65mm),  

10-otworowe (69-89mm); 

− płytki o niskim profilu (wys. max. 2mm w części środkowej płytki), wstępnie dostosowane kształtem 

do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne), 

− pokrywające się rozstawy otworów dla płytek 4, 6, 8 i 10-otworowych; 

− materiał wykonania: stop tytanu 

− poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: 

wkrętak z chwytakiem zapobiegającym spadaniu wkrętów; prowadnice do wiercenia otworów do 

wkrętów wielokątnych i sztywnych, wiertła z ogranicznikiem odpowiednio do wkrętów o dł. 12, 14, 

16 i 18 mm; wkręty do tymczasowej stabilizacji płytki; regulowany wyginak do płytek umożliwiający 

doginanie                          i prostowanie płytek; specjalny wkrętak do rewizyjnego wykręcania 

zablokowanych wkrętów 

    Poz. 1.2 i 1.3  

− Płytki 4, 6, 8 i 10-otworowe 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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2. Czy Zamawiający dopuści równoważne śruby korowe o następujących parametrach: 

 

     Poz. 2.1  

− wkręty samogwintujące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, 

oraz rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, 

− wkręty samowiercące, wielokątne i sztywne, o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz 

rewizyjne/osteoporotyczne o średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, 

− możliwość zastosowania stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych                       

i wielokątnych); 

− ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni (±10) wzdłuż osi płytki i 20 stopni (-4 i +16)                   

w poprzek osi płytki, 

− wkręty blokowane wewnętrznie, zatrzaskowo (blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, 

pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów), 

− każdy wkręt blokowany niezależnie, bez dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki, 

− rodzaje wkrętów kodowane kolorami, 

− wkręty mają atraumatyczne zakończenie i niski profil łba, nie wystający ponad powierzchnię płytki 

− możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu, 

            Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

3. dot.  Formularz oferty pkt. 2 ppkt.13 – Czy Zamawiający doprecyzuje, iż zapis o dacie ważności na 

opakowaniu nie dotyczy wyrobów oferowanych w wersji niesterylnej? implanty niesterylne nie mają 

określanych dat ważności. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby implanty niesterylne nie posiadała daty ważności. 

 

 

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy (dot. pakietu 9): 

 

1. Czy Zamawiający doprecyzuje czy w §2 ust. 13 nie wystąpił błąd co do minimalnej wartości 

zamówienia i czy nie powinno być 50%? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

2. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 2 i 3, iż doręczenie faktury w wersji elektronicznej zgodnie z 

ust. 2 jest równoznaczne z prawidłowym doręczeniem faktury od którego jest naliczany termin 

płatności? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

3. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

4. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 1, z uwagi na niesprecyzowaną ilość dostaw oraz planowany 

termin realizacji umowy, iż trzykrotne opóźnienie dostaw odnosi się do dostaw kolejnych po sobie a 

nie całego okresu obowiązywania umowy? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

  

5. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 Ust. 3 – usunięcie zwrotu „nie 

mniej niż 100 zł oraz zmiana z 30% na 10%? 
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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. 16 ustawy 

PZP, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          Z poważaniem 
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