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EZ.272.020.2021 

Wrocław, dnia 05.04.2022r 

 

EZ/235/22 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów 
medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium (sygnatura sprawy: EZ/1003/104/21). 

   

  Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do 
ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ: 

 

1. Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 9 płytki tytanowej, system mikro 1,5 mm, kształt "L", 4-otw., 5-otw., 6-otw. 
oraz 8-otw. zamiast 7-otw., pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.  

2. Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 13 płytki tytanowej, system mini 2.0 mm, prosta, skręcona wzdłuż własnej 
osi, 6-otw. 70° oraz 6-otw. 110°? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.  

3. Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 16 płytki tytanowej do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm o 
następujących parametrach: 
- o kształcie trójkątnym, 4 otworowa, w rozmiarze 12x20mm; 
- trapezoidalna 3D, 4 otw., w rozmiarach 14x14 i 13x14 mm; 
- deltoidalna, 9-otw. (lewa, prawa) w rozmiarach 19x31mm, 16x31mm, 23x40mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu 
cenowym” stanowiącym integralną część SWZ i go nie zmienia. 

4. Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 18 płytki tytanowej, system mini 2.0 mm, prosta,  
20-otw., gr. 1,5 mm zamiast 1,4mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.  

5. Pytanie 5  
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 21 Dystraktora wewnątrzpodniebiennego  
o długości dystrakcji 8; 13,5; 19 oraz 24 mm, pozostałe wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu 
cenowym” stanowiącym integralną część SWZ i go nie zmienia. 

6. Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający w §13 usunie postanowienia dot. udzielenia rękojmi, a co za tym idzie pozostawi jedynie zobowiązania dot. 
gwarancji? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy. 
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7. Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 2, iż w odniesieniu do wyrobów o dłuższym terminie ważności  
lub wyrobów o nieokreślonym terminie ważności gwarancja będzie wynosiła 12 miesięcy od daty wszczepienia/zużycia wyrobu? 
Odpowiedź::  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy. 
 
8. Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §13 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej 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:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §13 wzoru umowy. 
 
9. Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych w §17 ust. 1 pkt 1-3 z 1% na 0,5%? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §17 wzoru umowy. 
 
10. Pytanie do wzoru umowy 
Prosimy o usunięcie z §17 ust. 4, tj. zapisu o wyrażeniu zgody na potrącenie kar umownych  
w kontekście art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz.1842). W procedurach przetargowych zamawiający znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem 
wykonawców. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w określaniu postanowień umowy w sprawie zamówienia. Powinien tak 
kształtować jej treść, aby nie naruszyć uprawnień Wykonawcy, a w szczególności tych nadanych ustawą. W związku  
z czym wnosimy o usunięcie zapisu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §17 wzoru umowy. 
 
11. Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający dookreśli w §19, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony 
towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? 
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby 
występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony 
towar. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §19 wzoru umowy. 

 

 
 


