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

Otwock, dnia 8 czerwca 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
endoprotez, implantów ortopedycznych i substytutów kości”
Znak sprawy: DZP.26.51/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1 – pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w pojedynczych, sterylnych opakowaniach w postaci
macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%) o
wytrzymałości kompresyjnej 10Mpa. W 9 różnych kształtach i rozmiarach?
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr2 – pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści substytut kości składający się z 75% hydroksyapatytu i 25% fosforanu
trójwapniowego? Materiał bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, całkowicie
wchłanialny, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 6 do 24 miesięcy, dostarczany w
sterylnych opakowaniach. Substytuty w 12 rozmiarach:
1.
blok 8x8x20 mm
2.
blok 15x15x20 mm
3.
blok 15x20x30 mm
4.
cylinder 8x20 mm
5.
klin 6x25x30mm
6.
klin 8x25x30mm
7.
klin 10x25x30mm
8.
klin 12x25x30mm
9.
klin 14x25x30mm
10.
granule 3-4 mm 10g
11.
granule 3-4 mm 15g
12.
granule 3-4 mm 20g ?
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr3 – pakiet nr 4
(zapisy SIWZ i wzoru umowy zał. nr 4A - §1 ust. 1, §2, §9 ust. 1 pkt. 3) – Czy Zamawiający mógłby
doprecyzować, iż wymóg instrumentarium nie dotyczy wskazanego pakietu? Substytuty nie wymagają
specjalnego instrumentarium i nie są dostarczane z żadnymi narzędziami.

Odp. Zamawiający informuje, że pod nazwą instrumentarium należy rozumieć wszelkie niezbędne
produkty, służące do podania substytutu.
Pytanie nr 4 –wzór umowy załącznik nr 4A
Czy Zamawiający, z uwagi na obowiązujące od 25.05.2018r. przepisy dot. ochrony danych
osobowych (RODO) oraz §5 ust. 7 umowy dot. protokołów zużycia i możliwości wystąpienia w nich
danych osobowych, przekaże projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ?
Odpowiedz. Zamawiający informuje, że nie będzie powierzał żadnych danych, które wymagają
zawierania odrębnych umów.
Pytanie nr 5 –wzór umowy załącznik nr 4A
Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 4 pkt 2 oraz §8 ust.6, iż termin załatwienia reklamacji będzie
liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany
towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej
reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.

z up. Dyrektora SPSK
Olimpia Jobda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

