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   Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści siwz w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.  

                    

 
WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

NR A.I.271-5/15 

 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panewki polietylenowej, w wersji wyłącznie 

z 15 stopniowym nawisem antyluksacyjnym w zakresie rozmiaru od 42 do 54 mm, średnica 

wewnętrzna 22,2 i 28 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowy o średnicy 28 i 32 mm, ceramiczna 

biolog delta, z 3 długościami szyjki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Protezy stawu biodrowego - endoprotezy cementowych stawu biodrowego. 

Czy Zamawiający, z racji na bardzo sprecyzowany zapis SIWZ w odniesieniu do opisu 

technicznego zamawianego w ramach Pakietu - Protezy stawu biodrowego - endoprotezy 

cementowych stawu biodrowego asortymentu ograniczający możliwości złożenia 

konkurencyjnej oferty, realizując zapis Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r PZP, 

dopuści równoważny system o charakterystyce: „Trzpień  prosty, gładki , wysokopolerowany, 

bezkołnierzowy z centralizerem w kształcie podwójnego klina, oferowany w 7 off-setach 

(30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm, 56mm) i 22 rozmiarach, z głową ceramiczną 

o średnicy 28 mm lub 32 mm w minimum trzech długościach szyjki oraz panewkę 

polietylenową z okapem, dwuprofilową w wersji niskiej lub wysokiej oraz panewkę  

polietylenową z dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu z okapem oraz  

panewkę wykonaną z  polietylenu  III generacji poddaną procesowi wyżarzania (annealing) z 

dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym, korek 

polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od 8 do 20 mm. 

Cement kostny 40 g bez antybiotyku bądź opcjonalnie z dwoma antybiotykami erytromycyną 

i kolistyną. Próżniowy mieszalnik do cementu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy § 8 ust. 1 lit. c) Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do treści SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kary umownej w następujący 

sposób:  

lit. c): „(…) w wysokości 0,1 % wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej dostawy” 

Uzasadnienie: 

Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nadmiernie wygórowana. 

Praktyka obrotu gospodarczego oraz zastosowanie metody porównawczej wskazuje wyraźnie,  

że kara nie może stanowić źródła dochodu Zamawiającego. W związku z powyższym wysokość 

kary umownej powinna zostać zmniejszona. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy § 8 ust. 1 lit. a) i c) Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do treści SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu liczenia kar umownych w następujący 

sposób: „za każdy dzień zwłoki”? 

Uzasadnienie: 

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione, gdyż Wykonawca nie 

powinien ponosić odpowiedzialności za działania, które są przez niego niezawinione. Praktyka 

obrotu gospodarczego wskazuje, że zdarzają się sytuacje powodujące chwilową niemożliwość 

wykonania zobowiązania, która jest niezależna od Wykonawcy. Każdy przypadek powinien być 

rozpatrywany przez Zamawiającego indywidualnie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy § 11 ust. 3 Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do treści SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia szeroko pojętego zakazu cesji 

wierzytelności przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, a w konsekwencji dopuści zgodę 

na cesję wierzytelności przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: 

Zgoda w powyższym zakresie jest korzystna dla Zamawiającego i znacząco wpłynęłaby na 

wzrost konkurencyjności. Ponadto szersze uprawnienia Wykonawców mogłyby przyczynić się 

do większej liczby podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 
               Dyrektor 

   Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                 mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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