Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 04.04.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania przetargowego na "Dostawę endoprotez oraz innych implantów do magazynu
szpitala" DZP/32/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

Pytanie 1
Czy Zamawiający mógłby określić w Pakiecie nr 3 poz. która płytka do kości promieniowej mu najbardziej
odpowiada oraz czy Zamawiającemu odpowiadają parametry płytki które Wykonawca może zaoferować ?

1)

3)

2)

4)

Odpowiedź:
Przedstawione płyty nie spełniają wymogów. Opis płyt znajduje się w załączniku nr 1 do siwz Formularzu cenowym i takiego produktu Zamawiającym wymaga.

Pytanie 2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu (banku implantów ) w Pakiecie nr 3, na rzecz
sukcesywnych dostaw ?
Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich
prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr katalogowego . W warunkach Sali operacyjnej
jest to trudne do zrealizowania dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.
Stąd wnosimy tak jak na wstępie.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w siwz, formularzu ofertowym oraz wzorze
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium w Pakiecie nr 3 ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium w Pakiecie nr 3 na rzecz sukcesywnych
dostaw potrzebnych przyrządów (narzędzi) każdorazowo do zabiegu ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zmianę § 9 projektu umowy (zał. nr 4a do SIWZ) poprzez nadanie ustępom 1. 1), 1. 2) oraz 1.3)
tego paragrafu następującego brzmienia:
„1) w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy – w wysokości do 0,5% wartości netto niezrealizowanej części
zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu wykonania
dostawy, nie więcej jednak niż 10% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia”
„2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad - w wysokości do 0,5% wartości netto
niezrealizowanej części zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości netto niezrealizowanej części
zamówienia”
„3) w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek w instrumentarium tj. przekroczenia terminu, o którym mowa w
§2 ust. 6 - w wysokości do 100 zł za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia
terminu, nie więcej jednak niż 1000zł”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
Dotyczy Pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji substytut kości w postaci żelowego implantu, którego
podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w
hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer”
(gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników). Substytu bezbiałkowy, bezkolagenowy,
nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny. Objętość: 5ml.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
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