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

Otwock, dnia 2 sierpnia 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
endoprotez oraz implantów ortopedycznych”

Znak sprawy: DZP.26.77/2018

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 6
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości
piszczelowej od strony przedniobocznej posiadającej 4 otwory w głowie płytki zamiast 6 oraz płytki do
dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej (bez podparcia) o długości od 116 do 246mm
zamiast od 109 do 246mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2 – pakiet nr 6
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 2-5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości 1090mm?
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3 - dot. § 3 ust. 5 Projektu umowy
W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę
implantów w pakiecie nr 10, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3,
poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:
1. Termin utworzenia depozytu wynosi 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą
odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .
3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
4. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
5. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do
natychmiastowego odbioru materiałów.
6. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty
począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie

ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do
wymiany.
8. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które
przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.
10. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury
materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3
tygodnie przed jej datą.
11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone
materiały.
12. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt.
10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w
oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.
13. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 5.
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4 - dot. Rozdziału III pkt. 2 SIWZ
Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu magazynów
depozytowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wymaganej do złożenia w pakiecie 10
ilości asortymentu z 2 do 1 pełnego kompletu / setu oferowanego asortymentu. Jesteśmy przekonani, że
proponowana ilość w pełni zabezpieczy potrzeby Zamawiającego.
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 5 - dot. Pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 10:
- poz. 1: system płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego z możliwością zastosowania
wkrętów blokujących śr. 6,5 , samogwintujących i korowych śr. 4,5 mm Płytki do osteotomii 4 i 6
otworowe;
- poz. 2: Śruby korowe samogwintujące, o śred. 4,5 mm dł 26-60mm, stop tytan;
- poz. 3: Śruby blokujące, samogwintujące o śred., 6,5 dł. 35 do 70 mm. stop tytanu;
- poz. 4: Śruby blokujące, samogwintujące o śred., 6,5 dł. 35 do 70 mm. stop tytanu.
Odpowiedz. Zamawiający nie wyraża zgody.
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