Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/22/D/N/AC/2018/74/2018

Limanowa dnia: 2018-05-25

Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniach 2018-04-18, 2018-04-24, 2018-05-04 2018-05-05 2018-05-07 i 2018-05-08 wpłynęły 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 2017 r., poz. 1579) w trybie
przetarg nieograniczony, na:
Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala
Powiatowego w Limanowej,
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Zestaw 1
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 2 Druty do wiązania odłamów kostnych o dł. 10 m z adekwatnym przeliczeniem
zapotrzebowanej ilość ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 2
Zadanie nr 2
Pytanie nr 1 - 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 125, 130 i 135 stopni, wersja kaniulowana, średnice 10-12mm w wersji krótkiej dł.180-240mm, w wersji
długiej lewy, prawy, dł. 280-420mm, materiał tytan. Gwóźdź blokowany w części bliższej śrubą zespalającą 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.
Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1c) pina antyrotacyjnego ø6,5mm zamiast opisanej śruby
w w/w pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 1d) śrub ryglujących z gniazdem sześciokątnym zamiast
gwiazdkowym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4 -Czy w poz.1e) Zamawiający zgodzi się uwzględnić śrubę kompresyjną i jednocześnie zwiększy według potrzeb
ilość sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:
Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
•
§2 ust. 2 oraz w §4 ust. 3 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym zadania nr 2 z „24 godzin” na „2
dni robocze”,
•
§2 ust. 2 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym zadania nr 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla
Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w
stanie zrealizować zgłoszenia na czas.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 6 lit a, iż Wykonawca dokonuje bezpłatnych napraw instrumentarium o ile
uszkodzenia nie powstały z winy Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 7 -Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2 pkt 5 oraz w zapisie pod formularzem asortymentowo-cenowym, iż
instrumentarium do usuwania gwoździ zostanie dostarczone w terminie 2 dni roboczych od wezwania na czas trwania zabiegu?
Z uwagi na to, że zabiegi usuwania implantów są zabiegami planowanymi prosimy o zmianę zapisu o pozostawieniu do
dyspozycji Zamawiającego instrumentarium do usuwania gwoździ po zakończeniu umowy w taki sposób, aby wynikało z niego,
że ww. instrumentarium będzie dostarczane każdorazowo na zabieg usunięcia implantu w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania zamówienia?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 8 - 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: Zamawiający pozostawia zapis be z zmian.
Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający w §7 ust. 2 dookreśli, iż Wykonawca zostanie obciążony różnicą w kosztach pomiędzy ceną
oferowaną, a ceną zamówienia zastępczego?
Odpowiedź: W & 7 ust. 1 na koniec zdania Zamawiający dodaje zapis: o ile nastąpiły z przyczyn Wykonawcy.
Pytanie nr 10 - 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: Zamawiający pozostawia zapis be z zmian.
Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 z 2% na 0,5% wartości
niedostarczonego w terminie towaru?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ
zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez
Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania
uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie
jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis be z zmian.
Pytanie nr 12 - Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 4, 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: Zamawiający pozostawia zapis be z zmian.
Pytanie nr 13 - 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: Zamawiający pozostawia zapis be z zmian.
Zestaw 3
Pytanie nr 1 - do pakietu nr 2:
Czy Zamawiający dopuści:
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- Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa
180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125°
i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm.
- Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa
280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt
szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu
długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe.
- Śrubę główną (ciągnącą) tytanową sterylną ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm.
- Śrubę blokującą tytanową, sterylną ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm.
- Zaślepkę tytanową sterylną ø 11 mm standardową i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Zestaw 4
Pytanie nr 1
dotyczy pakietu nr 16
Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści również endoprotezę stawu ramiennego odwróconą z beztrzpieniową podstawą głowy
(Nano), 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, mocowanie pres-fit, rozmiary 30-40 mm.
Opcjonalnie:
- bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień
cementowany, o długości 122mm, 83 mm i 55 mm oraz średnicach 4-20 mm.
- 45 typów trzpieni
Mocowanie części łopatkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych,
- podstawa części łopatkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością
- głowy części łopatkowej o średnicy 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach
- odwrócona panewka - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach oraz wkład PE tacy części ramiennej w trzech
wysokościach.
Narzędzia i implanty dostarczane po uzgodnieniu terminu zabiegu. Przeszkolenie personelu w zakresie implantowania i obsługi
instrumentarium?”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 2
dotyczy pakietu nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie „Loaner Set”
tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zestaw 5
Pytanie nr 1
Pytanie do Pakietu nr: 2 − Gwoździe śródszpikowe typu Gamma
Dot. Pkt 1−1e
Czy zamawiający dopuści w pkt. 1: Gwóźdź anatomiczny typu Gamma . Średnica gwoździa w części proxymalnej mierzona od
strony boczno - przyśrodkowej ⌀ 15.8mm, natomiast od strony tylno-przedniej ⌀17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź
w części dystalnej występujący w 4 średnicach: ⌀ 9mm,10mm,11mm oraz 12mm. Boczno - przyśrodkowe zagięcie gwoździa
wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170mm,200mm oraz 240mm.
Długości gwoździ długich: 300mm,340mm,380mm,420mm.
oraz
Śruba główna nie wymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający przed jej
rotacją. Śruba posiada helikalne ostrze. Średnica śruby ⌀10.5mm , długości L= 75mm-120mm z przeskokiem co 5mm.
Śruba do blokowania dystalnego z gwinem hexagonalnym o średnicy ⌀ 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm z przeskokiem co
2mm, oraz o długości L=85mm.
Zaślepka ⌀ 12mm
W w/w systemie nie ma konieczności stosowania śruby doszyjkowej gwintowanej. Wnosimy o dopuszczenie w pkt 1b i 1C tego
samego rozwiązania, którym jest śruba z ostrzem helikalnym.?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Zestaw 6
ZADANIE nr 3
Pytanie nr 1
POZ. 2 a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych dł. 5 metrów śr. 0,45 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 2
POZ. 2 g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów kostnych dł. 5 metrów śr. 1,25 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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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