
Śrem, dnia 18.12.2012r.
                                              

Dotyczy sprawy: ZP/15/PN/12

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych”

Pytanie nr 1
Pakiet nr 35 - Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie spełniające następujące rozwiązanie:
System do stabilizacji przeznasadowej i przeznasadowej przezskórnej posiadający następujące parametry:
- Pręt o średnicy 5,4mm
- Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 
25mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 
30mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające 
wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie
- Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości
- Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm 
- Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm
- Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta
-  Element  blokujący  z  ujemnym  kątem  pióra  gwintu,  zwiększający  siłę  mocowania  oraz  ułatwiający 
wprowadzenie
- W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną 
implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera 
-  zestaw  narzędzi  wyposażony  w  system  rozwieraczy  do  tkanek  miękkich  do  technik  małoinwazyjnych 
mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych
- zawierający haki pedikularne, laminarne w różnych kształtach – min 8 rodzajów
Kompatybilny z powyższym system do stabilizacji przeznasadowej posiadający następujące parametry:
- Pręt o średnicy 5,4mm
- Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 
25mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 
30mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające 
wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie
- Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości
- Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm 
- Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm
- Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta
-  Element  blokujący  z  ujemnym  kątem  pióra  gwintu,  zwiększający  siłę  mocowania  oraz  ułatwiający 
wprowadzenie
- W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną 
implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera 
-  zestaw  narzędzi  wyposażony  w  system  rozwieraczy  do  tkanek  miękkich  do  technik  małoinwazyjnych 
mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych.
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 2
Pakiet nr 35 - Czy Zamawiający dopuszcza implanty typu PLIF/TLIF posiadające następujące parametry:



-  sterylne  klatki  międzytrzonowe  do  techniki  skośnego  PLIFa  w  wysokościach  od  8mm  do  14mm. 
Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci pasty hydroksyapatytowej i trójfosforanu wapnia 
- materiał PEEK
-  obły  kształt  powierzchni  w projekcji  strzałkowej  zwiększający  powierzchnie  kontaktu  z  powierzchniami 
trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej
- dwie długości implantu 28mm i 32mm zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz 
umożliwiająca implantacje w technice skośnego PLIFa
- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, 
pionowej ścianie klatki. 
- znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG
-  w  zestawie  uchwyt  z  odsadzoną  rączką  umożliwiający  implantacje  w  retraktorach  mięśniowych 
małoinwazyjnych
Klatka typu Banan spełniająca następujące parametry:
-  sterylne klatki  międzytrzonowe do techniki  TLIF w wysokościach od 8mm do 14mm. Dostarczane bez 
wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia 
- materiał PEEK
-  obły  kształt  powierzchni  w projekcji  strzałkowej  zwiększający  powierzchnie  kontaktu  z  powierzchniami 
trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej
-  niesymetryczna,  bananowa  budowa  klatki  w  projekcji  poprzecznej  zapewniające  lepsze  wypełnienie 
przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF
- implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, 
pionowej ścianie klatki. 
- znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG
- w zestawie wieloosiowy uchwyt zapewniający możliwość zmiany i zablokowania dowolnego kąta pomiędzy 
implantem a uchwytem oraz pełnej kontroli na położeniem implantu w czasie całej procedury implantacji
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 3
Pakiet nr 35 - Czy Zamawiający dopuszcza implanty typu ALIF spełniające następujące parametry:
- sterylne klatki międzytrzonowe do techniki ALIF w wysokościach od 10mm do 16mm. Dostarczane bez 
wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki bloczka z trójfosforanu wapnia 
- materiał PEEK
- obły kształt  powierzchni w projekcji  strzałkowej,  zwiększający powierzchnie kontaktu z powierzchniami 
trzonów  oraz  odwzorowujący  anatomię  przestrzenie  międzytrzonowej,  umożliwiający  implantacje  bez 
konieczności dystrakcji
- dwa kąty nachylenia klatki w płaszczyźnie strzałkowej: 5 oraz 10 stopni
- obła budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze dopasowanie do kształtu trzonu
- otwory mocujące pozwalające na implantacje z dostępu przedniego i przedniobocznego
-  implanty  zapewniające  dynamiczną  mikroruchomość  poprzez  specjalnie  opracowaną  szczelinę  wzdłuż 
bocznej, pionowej ścianie klatki. 
-  wbudowane piny  pełniące  rolę  stabilizatorów klatki  oraz  znaczników radiologicznych pozwalających na 
określenie położenia implantu w obrazie RTG
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 4
Pakiet  nr  30 -  Czy  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie  z  ręcznym  mieszalnikiem  cementu  i  dwoma 
strzykawkami o pojemności łącznej 20ml cementu
Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 5
Pakiet  nr  27 -  Czy  Zamawiający  dopuszcza  system  do  stabilizacji  paliatywnej  posiadający  następujące 
parametry:
- Pręt o średnicy 5,4mm
- Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 
25mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 
30mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające 
wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie
- Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości



- Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm 
- Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm
- Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta
-  Element  blokujący  z  ujemnym  kątem  pióra  gwintu,  zwiększający  siłę  mocowania  oraz  ułatwiający 
wprowadzenie
- W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną 
implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera 
-  zestaw  narzędzi  wyposażony  w  system  rozwieraczy  do  tkanek  miękkich  do  technik  małoinwazyjnych 
mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych
- zawierający haki pedikularne, laminarne w różnych kształtach – min 8 rodzajów
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 6
Pakiet nr 28 - Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie spełniające następujące rozwiązanie:
Stabilizacja w leczeniu wielopoziomowej choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego
- Pręt o średnicy 5,4mm
- Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 
25mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 
30mm do 60mm, stopniowane co 5mm
- Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające 
wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie
- Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości
- Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm 
- Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 550mm
- Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta
-  Element  blokujący  z  ujemnym  kątem  pióra  gwintu,  zwiększający  siłę  mocowania  oraz  ułatwiający 
wprowadzenie
- W zestawie instrumentarium wielorazowego użytku umożliwiające przygotowanie nasady oraz przezskórną 
implantacje śrub kręgowych bez konieczności stosowania drutów Kirschnera 
-  zestaw  narzędzi  wyposażony  w  system  rozwieraczy  do  tkanek  miękkich  do  technik  małoinwazyjnych 
mocowany bezpośrednio na śrubach kręgowych
− zawierający haki pedikularne, laminarne w różnych kształtach – min 8 rodzajów
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuszcza Klatki typu PLIF posiadające następujące parametry:
- sterylne klatki międzytrzonowe do techniki PLIF w wysokościach od 8mm do 14mm i dwóch kątach skosu: 
0 i 5 stopni. Dostarczane bez wypełnienia lub z wypełnieniem w postaci dopasowanego do otworu klatki   
bloczka z trójfosforanu wapnia 
- materiał PEEK
- obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający pierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów 
oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej
-  niesymetryczna  budowa  klatki  w  projekcji  poprzecznej  zapewniające  lepsze  wypełnienie  przestrzeni 
międzykręgowej 
-  implanty  zapewniające  dynamiczną  mikroruchomość  poprzez  specjalnie  opracowaną  szczelinę  wzdłuż 
bocznej, pionowej ścianie klatki. 

− znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG.
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 8
Czy w  pakietach    11, 13, 16, 18, 19   Zamawiający  celem przygotowania rzetelnej oferty wyrazi  zgodę na 
wydzielenie osobnej pozycji pozwalającej na wycenę ostrzy i frezów? 
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 9
Czy w  pakiecie  nr  11 Zamawiający dopuści  w endoprotezie  cementowej  oraz bezcementowej wkładki  o 
następujących grubościach: 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian



Pytanie nr 10
Czy  w  pakiecie  nr  23 Zamawaojacy  dopuści  cement  kostny  z  antybiotykiem  w  postaci  gentamycyny
w opakowaniu 1x40g?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 11
Czy w  pakiecie nr 27 Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie alternatywnego systemu o poniższych 
parametrach?

Komplet:
8 śrub z blokerami
2 pręty
1 system trakcji poprzecznej
− tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji kręgosłupa
− śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe, jednoosiowe i wieloosiowe 

 o kącie wychylenia od osi 30 stopni, średnicy 4,75 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm o długości 30-55 
mm, ze skokiem co 5 mm 

− śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami
− haki laminarne w dwóch rozmiarach tulipanowe, sztywne, lewe i prawe
− haki pedikularne w dwóch rozmiarach , tulipanowe, sztywne
− haki kodowane kolorami
− wysokość głowy śruby (haka) wraz z prętem i blokadą nie przekracza 16,6 mm
− atraumatyczne zakończenie śruby
− pręty wstępnie dogięte, osadzane w osi śruby, średnicy 5,5 mm, długości 30 – 80 mm ze skokiem

 co 5 mm, 80 – 100 ze skokiem co 10 mm i 100 – 130 ze skokiem co 5 mm, dostępny także pręt 
do docinania o długości 510 mm

− stały kontakt pręta z gniazdem śruby wieloosiowej
− jeden  uniwersalny,  wewnętrzny  element  blokujący  dokręcany  przy  pomocy  klucza 

dynamometrycznego ze słyszalnym kliknięciem sygnalizującym użycie odpowiedniej siły.
− poprzeczki  teleskopowe  w  5  rozmiarach  pozwalające  na  optymalne  ustawienie,   dokręcane  na 

prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego
− możliwość zastosowania systemu m. in. przy niestabilnościach, kręgozmykach, degeneracjach – przy 

użyciu jednego zestawu narzędzi
− w zestawie narzędzia umożliwiające przeprowadzenie redukcji kręgozmyku na 4 śrubach
− trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii i kodem
− narzędzia w odpowiednich pojemnikach do sterylizacji
− możliwość połączenia zestawu z systemem szczytowo – potylicznym z prętami o średnicy 3,5 mm 

przy użyciu odpowiedniego łącznika
− możliwość zastosowania śrub biodrowych

Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 12
Pakiet 4 - Czy zamawiający mógłby sprecyzować ilości zapotrzebowania membrany kolagenowej pochodzenia 
wieprzowego dla rozmiarów:
* 2x3 cm
* 3x4cm
* 4x5cm 
niezbędnych do wyceny oferty?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 13
Pakiet  18 -  Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  endoprotezy  krtótkotrzpieniowej  stawu  biodrowego
o następujących parametrach:



Samo adaptujący się trzpień stawu biodrowego bezcementowy, uniwersalny, krótki. Trzpień wykonany ze 
stopu  tytanu,  w części  bliższej  pokryty  czystym tytanem i  dodatkowo cienką  warstwą hydroksyapatytu;
w min. 9 rozmiarach, konus 12/14. Część dystalna polerowana, wąska konstrukcja części bliższej. W wersji  
standard kąt szyjkowo trzonowy 130 ° w wersji zlateralizowanej kąt szyjkowo trzonowy 125 °.
Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub  
ceramiczna w min. 5-ciu długościach szyjki oraz 36 mm w min. 4 długościach szyjki. 
Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej 
w rozmiarach od min. 46 mm do min. 68 mm- skok co 2 mm, z zaślepką otworu. Możliwość użycia do 3 śrub 
tytanowych w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy panewce Press fit- zaślepki na otwory pod 
śruby panewkowe.
Wkład panewkowy polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla głów 28mm, 32mm i 36 mm?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 14
Umowa - §1 ust. 3: Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych rodzajów asortymentu w ramach  wartości  
poszczególnych pakietów, nie mniej jednak ewentualne zmniejszenie ilości zamawianego produktu nie może  
przekroczyć 20% wartości brutto danego Pakietu.”
Odpowiedź: Zapis w umowie pozostaje bez zmian

Pytanie nr 15
Umowa - §2: Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać w żądanych przez Zamawiającego ilościach na 
swój koszt i ryzyko najpóźniej w terminie 24 godz. od dnia złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, 
po cenach określonych w Pakiecie nr ….
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  zamówiony  towar  bezpośrednio  na  blok  operacyjny  Szpitala 
w Śremie zaznaczając  stosowną adnotacje  na przesyłce  o  miejscu jej  docelowego doręczenia  tj.:  „Blok 
Operacyjny”.
3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  wszystkich  akcesoriów  i  urządzeń  umożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy, zgodnie z załącznikiem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5* pakiet nr... do 
umowy.
„3a. Na czas trwania umowy wykonawca zapewni zamawiającemu instrumentarium chirurgiczne do każdego  
rodzaju zespolenia. Użyczenie instrumentarium nastąpi na każdorazowe zgłoszenie takiego zapotrzebowania  
przez  Zamawiającego  w  terminie  do  2  dni  roboczych  przed  planowanym  zabiegiem.  Zamawiający  
zobowiązany  jest  do  zwrotu  kompletnego  instrumentarium w stanie  niepogorszonym z  uwzględnieniem  
normalnego zużycia w terminie 24 godzin od dnia zabiegu. Jeśli w momencie rozwiązania umowy użyczone  
instrumentarium znajdować się będzie u Zamawiającego zobowiązany jest on do jego niezwłocznego zwrotu  
w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.”
„3b.  W przypadku uszkodzenia  wyrobu  medycznego w trakcie  depozytu  u  Zamawiającego,  jak  również  
w przypadku rozpakowania wyrobu medycznego przez Zamawiającego, uszkodzony lub rozpakowany wyrób  
medyczny Strony uważają za sprzedany.” 
4.  Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  broszurę  producenta -  w formie  papierowej i  elektronicznej 
zawierającą opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  niezbędnych  szkoleń  personelu  medycznego
w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w języku polskim, 
zapewniając  jego  uczestnikom niezbędne  materiały,  w tym również  materiały  szkoleniowe,  gwarantując 
jednocześnie prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, oraz pokryje koszty dojazdu do siedziby 
Zamawiającego.  Po  zakończeniu  szkolenia  Wykonawca  sporządzi  protokół  potwierdzający  uczestnictwo 
w szkoleniu.
6.  O  wadach  towaru  możliwych  do  stwierdzenia  przy  odbiorze,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 
telefonicznie potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zrealizowania dostawy.
7.  O  wadach  towaru  niemożliwych  do  stwierdzenia  przy  odbiorze,  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę 
telefonicznie potwierdzając to pismem, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia wykrycia wady.
8.  Wykonawca zobowiązuje  się  składane reklamacje  przez Zamawiającego załatwiać  w ciągu  48  godzin 
3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
9. Dostarczenie przedmiotu umowy pozbawionego wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zapis w umowie pozostaje bez zmian



Pytanie 16
Umowa - §5: Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1.1. za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części 

umowy, za każdy rozpoczęty dzień.
1.2.  w  przypadku  wypowiedzenia  umowy  z  winy  Wykonawcy,  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną

w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
1.3.  w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę  

umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.
2.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  przysługującej  mu  należności  kwoty  wymagalnych  kar 
umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości całego przedmiotu zamówienia. Kary 
umowne ze wszystkich różnego tytułów nie podlegają skumulowaniu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody.”
Odpowiedź: Zapis w umowie pozostaje bez zmian

Pytanie 17
Czy  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  treści  umowy  w  stosunku  do  złożonej  oferty  przetargowej 
w następujących przypadkach:
1.  zmiany  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  za  wykonane  prace  dodatkowe,   wynikłe  w  trakcie  realizacji 
zamówienia  publicznego,  a  niemożliwe  do  przewidzenia  w  momencie  składania  oferty  przetargowej 
lub wynikające z działania „siły wyższej”
2. zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto
3. zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy
4. zmiany numeru katalogowego producenta
5. zmiany warunków płatności: terminu płatności, na system ratalny
6. zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego
7.  zmiany  zaoferowanego  w  ofercie  sprzętu  na  technologicznie  lepszy  (np.  w  przypadku  zaprzestania 
produkcji zaoferowanego sprzętu –model/typ)
8. zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa
9.  zmiany  wynikającej  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu  zawarcia  umowy, 
niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy
10. wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy
Odpowiedź: Zapis w SIWZ i w umowie pozostaje bez zmian

Pytanie 18
Czy  w  celu  prawidłowej  realizacji  umowy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  poniższego  zapisu  do 
rozdziału Xlll SIWZ: 
„W  cenie  oferty  uwzględnione  są  wszystkie  koszty  usług  dodatkowych  związanych  z  kompletnym  
wykonaniem zadania, tj. koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, udostępnienie kompletnego  
instrumentarium niezbędnego do implantacji”.
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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