Szczecinek, dnia 07.06.2019 r.
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek
Do wszystkich Wykonawców
Nr sprawy 06/2019
Dz.U./S S92 14/05/2019 221657-2019-PL
dotyczy: przetargu nieograniczonego:
Dostawa wyrobów medycznych – endoprotezy oraz implanty ortopedyczne
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:
Pytanie 1 – dot. Pakiet 13
Zestaw do szycia łąkotek, pozycja nr 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dodatkowo implantu nowszej generacji (możliwość
korzystania z dwóch rodzajów rozwiązań bez zmiany dyskomfortu zaopatrzenia zabiegu
operacyjnego):
System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK
połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia
łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi
spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie
go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na
ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania
rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy 1,1mm i długości 5,3mm. Rękojeść
zagięta pod kątem 10 stopni.
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Pytanie 2 – dot. Pakiet 16
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie:
- czy Zamawiający wymaga by Wykonawca oferując wyroby medyczne w ww. pakiecie utworzył: mini
bank, uzupełniał zużyty asortyment w deklarowanym terminie i użyczył wraz z wszczepami systemy
do implantacji i gwarantował serwis narzędzi dla całości oferowanego przedmiotu zamówienia
(zgodnie z zapisami SIWZ w tym projektu umowy) czy tylko dla pozycji 1 pakietu 16 (zgodnie z
opisem znajdującym się pod pakietem)? Dlatego wnosimy jak we wstępie.
Odpowiedź:
Zamawiający: Zamawiający wymaga aby utworzyć bank dla całości asortymentu pakiet 16 pozycje od
1 do 67
Pytanie 3 – dot. § 4 ust. 8 wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań
Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia.
Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga
uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 8 umowy na następujące:
Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony
przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy
dostawy nie mogą być zrealizowane w skutek działania siły wyższej lub gdy zwłoka w płatnościach za
dostarczone wyroby przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności za fakturę.
Pytanie 4 – dot. § 1 wzoru umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów,
prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 1, poniższych zapisów
uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:
1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ.
Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .
2. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma
prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty
począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej
dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego
do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt
pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany;
posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.
7. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które
przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały
przechowywane.
9. 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.
10. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone
materiały.
11. 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.
12. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 4.
Odpowiedź:
Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 5 – dot. § 4 wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w
formie elektronicznej (dokument pdf)? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury
mają być wysyłane.
Odpowiedź:
Zamawiający: zgada się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej , na adres
faktury@szpital.szczecinek.pl
Pytanie 6 - Pakiet 6. Zadanie nr I pkt. 1.
Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 1 membranę o podanych w specyfikacji
parametrach, o wymiarach 3cm x 4cm x 0,6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Pytanie 7 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 2
Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 2 membranę o podanych w specyfikacji
parametrach, o wymiarach 2cm x 3cm x 0,6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Pytanie 8 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 3
Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie w punkcie 3 membranę o podanych w
specyfikacji parametrach, o wymiarach 2cm x 3cm x 0,4 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Pytanie 9 - Pakiet nr 1 zadanie nr I pkt 4
Czy Zamawiający dopuści do zadania nr I w punkcie 4 membranę o podanych w specyfikacji
parametrach, o wymiarach 3cm x 4cm x 0,4cm?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Pytanie 10 - Dotyczy Zadania VII poz. 1-4
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na
Odpowiedź:
Zamawiający: jak w SIWZ
wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Pytanie 11 - Dotyczy Zadania VIII poz. 1-4
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na
wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści w powyższym zakresie dopuści równoważną
nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia
wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa
porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki
chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i
zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek
macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem
komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu
rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego,
łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm (możliwość
docięcia, w zależności od wielkości ubytku). Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami
klinicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający: jak w SIWZ
Pytanie 12 - Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ – wzór UMOWY
Zwracamy się z prośbą o modyfikację w projekcie umowy postanowienia zawartego w jej par. 4
punkcie 8 poprzez dodanie sformułowania "z wyłączeniem sytuacji, które zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego uprawniają sprzedającego/dostawcę do wstrzymania się z
dostarczeniem towaru kupującemu ". Pozwoli to na uwzględnienie np. przesłanek wskazanych w
powszechnie obowiązującym art. 552 Kodeksu Cywilnego, który w określonych sytuacjach pozwala na
wstrzymanie się z dostawą towaru. Obecne brzmienie par. 4 punkt 8 jest niejasne i nie tylko nie
uwzględnia art. 552 Kodeksu Cywilnego, ale nawet tak prozaicznych sytuacji jak siła wyższa, która z
natury rzeczy może wymusić wstrzymanie się dostawą towaru. Dlatego sugerujemy doprecyzowanie,
odnoszące się do sytuacji przewidzianych przez polskie prawo, co pozwoli usunąć ewentualne
wątpliwości związane z interpretacją umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 8 umowy na następujące: „Strony ustalają, że nieterminowe
regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawy nie mogą być
zrealizowane w skutek działania siły wyższej lub gdy zwłoka w płatnościach za dostarczone wyroby
przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności za fakturę.”
Pytanie 13 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź:
Zamawiający: wyraża zgodę
Pytanie 14 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do
wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu
uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający: nie wyraża zgody na zapis w powyższym kształcie natomiast modyfikuje zapisy § 4 ust.
8 w następujący sposób „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez
Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych

dostaw, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawy nie mogą być zrealizowane w skutek działania siły wyższej
lub gdy zwłoka w płatnościach za dostarczone wyroby przekracza 60 dni liczonych od dnia upływu
terminu płatności za fakturę.”
Pytanie 15 – dotyczy wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 5:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% części
niezrealizowanej wartości pakietu brutto,
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% części niezrealizowanej wartości
umowy brutto,
c) opóźnienia w realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 2 umowy w wysokości 0,2% wartości
brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto towaru dostarczonego ze zwłoką,
d) opóźnienia w realizacji uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 5 ust 3 umowy
oraz opóźnienia w realizacji umowy w wysokości 0,2% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka
za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka.
e) z tytułu wstrzymania dostaw w każdym przypadku 5% wartości każdego zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający:
a) jak w SIWZ
b) jak w SIWZ
c) jak w SIWZ
d) jak w SIWZ
e) Wyraża zgodę
Pytanie 16 – dot. Pakiet 9 poz I pkt.5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 90270 mm zamiast 110-290 mm oraz o ilośći otworów w trzonie 3-12 zamiast 3-13?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 17 – dot. Pakiet 9 poz I pkt.10
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. I pkt. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69135 mm zamiast 69-145 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 18 – dot. Pakiet 9 poz II pkt.1
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. II pkt. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki bocznej o
długości 140-300 mm zamiast 130-300 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 19 – dot. Pakiet 9 poz III
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych
wyposażonych w otwory dwufunkcyjne blokująco-kompresyjne 5,0/4,5 mm zamiast jednofunkcyjne
blokujące 5,0 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 20 – dot. Pakiet 9 poz III pkt.2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości
140-300 mm zamiast 141-301 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 21 – dot. Pakiet 9 poz III pkt.3
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 poz. III pkt. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych
5,0 mm oraz dodatkowo korowych 4,5 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 21 – dot. Pakiet 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu
bezpiecznego dla pacjentów alergicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający: niedopuszcza
Pytanie 21 – dotyczy pakietu Nr 11, poz. 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w poz. 21 oferty na równoważny jakościowo system o
następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany,
rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ
długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania
statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w
płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym,
minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5
mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej antyrotacyjnej ø5mm,
w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od
20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby
doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°,
uniwersalny, do prawej i lewej kończyny. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + śruba
antyrotacyjna+ zaślepka + śruba dystalna?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dotyczy pakietu Nr 11, poz. 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w poz. 22 oferty na równoważny jakościowo system o
następujących parametrach: Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany,
rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ
długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania
statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w
płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym,
minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5
mm, samogwintująca.
Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej antyrotacyjnej ø5mm, w dł. 70-110mm.
Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80
mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej.
Gwóźdź dostępny w rozmiarach: 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w
wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + śruba
antyrotacyjna+ zaślepka + śruba dystalna?
Odpowiedź:
Zamawiający: dopuszcza
Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 06/2019.
Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl
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