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Kraków, dn. 22.08.2022 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych, mankietów i osłon, instrumentarium oraz urządzenia do 

podcieniowej terapii ran. 

Znak postępowania A.I.271.1.11.2022. 

 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz 

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej 

wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie 

konkurencyjnej oferty: 

Pytanie 

Pakiet nr 1 

- Dźwignia o szer.18mm zamiast 17mm, funkcjonalnie identyczna.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 

- Raspator o szer. 25mm zamiast 26mm, funkcjonalnie identyczny lub raspator o dł. 250mm i szer. 25mm 

zamiast dł. 280mm i szer. 26mm, funkcjonalnie identyczny. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

- Osteotom o szer. 12mm zamiast 13mm, funkcjonalnie identyczny. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy 

produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 i problemy 

związane z brakiem stali chirurgicznej na rynku, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 60 

dni dla pakietów nr 1,2,3. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 2 

 

Zapytania dot. zapisów wzoru umowy: 

(…) 

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. 

(…). 

Pytanie 

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 ust. 1: 

a. Lit. a z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie 

b. Lit. c z 1% wynagrodzenia umownego brutto na 0,2% wartości reklamowanego towaru 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie 

c. Lit. d – usunięcie z uwagi na zdublowanie z lit. c? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Punkt c) dotyczy terminu naprawy lub wymiany 

sprzętu medycznego. Punkt d) dotyczy terminu przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub 

uszkodzenia (czas reakcji serwisu). Terminy te wskazane są w oświadczeniu gwarancyjnym. 

 

ZESTAW 3 

 

Dotyczy Pakietu nr 1 –Narzędzia ortopedyczne 

Pytanie 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiej samej dźwigni kostnej typ Hohmann tylko 

szerokość 18mm zamiast 17mm pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego raspatora typ Cobb tylko szerokość 

części roboczej 25mm zamiast 26mm pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego odgryzacza kostnego typ Luer Stille 

tylko szer. szczęki 10mm zamiast 9mm i długość 220mm zamiast 240mm pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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ZESTAW 4 

 

Pytanie 

Pak. 1, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dżwignię szer. 18 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Pak. 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na raspator szer. 25 mm, pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Pak. 1, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Pean, pozostałe parametry bez 

zmian. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

ZESTAW 5 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji  dźwignię kostną Hohmann o szerokości 18 mm, pozostałe  

parametry bez zmian   ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji   raspator Cobb o szerokości 25 mm, pozostałe parametry 

bez zmian  ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu/sprzętu o proponowanych parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 
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„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 23 września 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 22/08/2022 r.  
 
 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


