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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadzie „Mini-Banku”

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2021

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dot. Pakietu nr 2, poz. 34:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu do artrodezy stawu międzypaliczkowego
PIP stopy, umożliwiający utrzymanie anatomicznej pozycji palca po implantacji, przezierny dla promieni
RTG, wykonany w z PLLA?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 2
„D  ot. Rozdziału XV, pkt. 10.4) a), b), c) SWZ – Przedmiotowe środki dowodowe:
Czy mając na uwadze fakt,  że Wykonawca wraz z ofertą jest zobligowany do złożenia oświadczenia
o wprowadzeniu na rynek oferowanych wyrobów medycznych (c),  Zamawiający odstąpi od wymogu
złożenia  wraz  z  ofertą  wymaganych  dokumentów,  tj.:  Deklaracji  zgodności  producenta  (a)
i Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej (b),  dodatkowo wymagając w przedmiotowym oświadczeniu
Wykonawcy  (c)  zwrotu,  że  na  życzenie  Zamawiającego  Wykonawca  przedłoży,  w  ciągu  3  dni
roboczych od wezwania, dokumenty potwierdzające w/w dopuszczenia przedmiotu zamówienia?”
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
„Dot. Rozdziału XX  I SWZ:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie / sprecyzowanie przedstawionego kryterium oceny ofert -
JAKOŚĆ dla  pakietów 1,  2,  3,  4.  Przedstawione kryterium odnosi  się  bezpośrednio (asortyment)  do
Pakietu nr 1 i nie uwzględnia asortymentu w pozostałych pakietach, których dotyczy, tym samym nie jest
możliwa ocena asortymentu w ramach kryterium jakościowego w pozostałych pakietach (2, 3, 4). ”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza ze kryterium oceny ofert  Jakość odnosi się do Pakietu nr 1, dla pozostałych
Pakietów Zamawiający zastosował kryterium Cena 100 %.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SWZ po zmianach.

Pytanie 4
„Dot. § 5 ust. 5.3 umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie terminu zapłaty. W ww. paragrafie jest: „…w terminie
60  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Szpital  faktury  VAT”, natomiast  w  formularzu  OFERTA:  „…
przelew w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury”. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak
we wstępie.” 
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.



Pytanie 5
„Dot. Pakietu nr 1:
Mając  na  uwadze  fakt,  że  Zamawiający w  Pakiecie  nr  1  wymaga  wraz  z  oferowanymi  implantami
użyczenia niezbędnego instrumentarium do ich implantacji, zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy
zapisów regulujących warunki ich użyczenia:

Firma użycza instrumentarium do Pakietu nr 1 na niżej wymienionych warunkach: 
• Właścicielem sprzętu pozostaje Firma 
• Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu 
• Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital
jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do
wykonania  lub  zlecenia  wykonania  naprawy Sprzętu,  a  w razie  jego  zużycia  wymieni  go  na  nowy.
W razie wystąpienia usterki  lub uszkodzenia  Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi  lub użycia przez
Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany
Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek . 
•  Szpital  zapewnia,  że  sprzęt  będzie  obsługiwany  i  używany  przez  pracowników  posiadających
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce
użytkowania,  którym  jest  siedziba  Szpitala.  Szpital  nie  ma  w  szczególności  prawa  sprzedawać,
wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej
Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy. 
• Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny
koszt.”
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje powyższy zapis do projektu umowy.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 20.08.2021 r.
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