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DZP.26.49.5.2020 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 

materiałów do leczenia złamań na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy 49/2020) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki rekonstrukcyjnej 

prostej w długości od 74mm do 312mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 2 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowo Płytki 

kształtowej do dalszej nasady kości strzałkowej. W części dalszej płytki 5 otworów blokowanych pod 

wkręty z gwintem stożkowym o średnicy 3,5mm, i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej 

płytki od 3 do 12 otworów  w tym 2 pod wkręty korowe lub gąbczaste 3,5mm, z czego jeden 

podłużny. pozostałe otwory blokowane pod wkręty 3,5mm z gwintem stożkowym. Koniec płytki ze 

spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Płytka symetryczna, jednolita 

dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 

185mm.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 3 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 52-57 wkręty blokowane wyrazi zgodę na zaoferowanie 

wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia ze 100 zł brutto na 0,2% wartości brutto danego asortymentu za nie dostarczenie 

przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 5 ust. 4 i w § 5 ust. 6 niniejszej 

Umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dostarczeniu w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego wad jakościowych 

w odniesieniu, do których została złożona reklamacja ze 100 zł brutto na 0,2% wartości brutto danej 

części? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 
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