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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 07, 08, 11-05-2020 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zestaw 1
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do szycia łąkotek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z
materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora bez wychodzenia ze stawu. Aplikatory dostępne w zagięciu
15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w
jednorazową kaniulę prowadzącą, mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania
igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do
wprowadzania implantu )
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zestaw 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej teleskopowej ze śrubą kompresyjną M4?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ w wersji krótkiej 180-280mm oraz w wersji długiej
300-460mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe wymogi SIWZ pozostają bez zmian.
Zestaw 3
Pytanie 1
Pakiet nr 6
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści również zestaw do szycia łąkotek metodą all-inside, składający się z implantów,
wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu materacowego. Implanty połączone szwem 2-0
niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych,
jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty
wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści? Technika operacyjna w załączeniu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zestaw 4
Pytanie 1
Zadanie nr 1
Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga gwoździ udowych w części dystalnej posiadających min. 4 otwory w co najmniej 2
płaszczyznach, z czego jeden kompresyjny?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie 2
Poz. 3 Czy Zamawiający wymaga jednego uniwersalnego gwoździa ramiennego o średnicy części bliższej dla średnic 7÷8mm nie
większej niż 9mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3
Zadanie nr 2
Czy Zamawiający zamiast gwoździ opisanych w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych typu Gamma o
następujących parametrach: Śródszpikowy gwóźdź typu Gamma do zespoleń złamań okołokrętarzowych kości udowej z 6
stopniową antetorsją o kącie szyjkowo-trzonowym 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-11mm
w wersji krótkiej dł. 180-240mm, oraz w wersji długiej lewy i prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwóźdź blokowany w części
bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem zapobiegającym migracji o średnicy 11mm, długość od 70-120mm wraz ze śrubą
kompresyjną, możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy
6,5mm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Pytanie 4
Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 5, 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.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 5
Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną oferowaną, a ceną
zamówienia zastępczego?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 6
Czy Zamawiający usunie słowo „wszelkie” w §7 ust. 1 i ust. 2, oraz czy Zamawiający doprecyzuje w ust. 1, iż niewykonanie umowy
musi być zawinione przez Wykonawcę?
Obecny zapis jest nieprecyzyjny, a co za tym idzie wymaga doprecyzowania.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 7
Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4 w zw. z §8 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno
– gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.
Odpowiedź: Tak
Pytanie 8
Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za
dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?
Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby
występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony
towar.
Odpowiedź: Tak
Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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