
 

 

Zgierz, dnia 22 października 2021 r. 

Nr referencyjny: PN/XX/2021  

             

 
Wykonawcy 

 

 

Dotyczy postępowania pn. Sukcesywne dostawy endoprotez – PN/XX/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

udziela odpowiedzi jak niżej: 

 

Pytanie 1 (dotyczy zadania 21, System szycia łąkotek all – inside): 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 21  

"Zestaw do szycia łakotki all-inside. Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z 

materiału PEEK załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone 

mocną nitką w rozmiarze #0. Zestaw umożliwiający wykonanie 2 ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu." 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 2 (dotyczy poz. 1 w zadaniu 3): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie -  Endoprotezy połowicze stawu biodrowego Austin Moor’a 

wykonane ze stali implantacyjnej. Trzpień w wersji standardowej,  średnice zewnętrzne głów od 38 – 55 mm. 

Każda endoproteza musi być fabrycznie sterylnie zapakowana  oraz posiadać metryczkę do wklejenia do 

dokumentacji szpitalnej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 3 (dotyczy zadania 23): 

Czy Zamawiający dopuści implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego - tytanowe śruby kompresyjne, 

kaniulowane, samogwintujące o średnicy 2,9 mm i długościach od 10 do 30 mm (skok co 2mm).  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści oferowany asortyment. 

 

Pytanie 4 (dotyczy zadania 31): 

Czy Zamawiający dopuści bloczki w rozm 10x10x25mm (w poz.6) oraz w rozm. 10x20x30 mm 

(w poz. 7)  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści oferowany asortyment. 

 

Pytanie 5 (dotyczy zadania 40): 

Czy Zamawiający dopuści enndoprotezę MTP – silikonową zgodnie z opisem – gdzie protezy mniejszych stawów 

śródstopno-paliczkowych występują w min. 3 rozmiarach. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści oferowany asortyment. 

 

Pytanie 6 (dotyczy zadania 35): 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zastosowanie protez tymczasowych u pacjentów wymagających większych 

ich rozmiarów dopuszcza zwiększenie ilości sztuk cementu kostnego do 4 w pojedynczym zestawie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian 
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Pytanie 7 (dotyczy zadania 1): 

Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych tytanowych do stabilizacji 

złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzanych odkolanowo (metoda wsteczna),  kaniulowanych ze ściętym 

końcem zamiast litych i z ostrym końcem oraz posiadających w części bliższej min. 3 otwory w co najmniej 2 

płaszczyznach a w części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym:  

-2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie 

strzałkowej, -2 otwory skośne, -2 otwory kondylarne zamiast czterech otworów ryglujących w części dalszej i 

dwóch w części bliższej. Pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 8 (dotyczy zadania 1): 

Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych udowych według własnych 

rozwiązań konstrukcyjnych zamiast gwoździ z poz. nr 2 zgodnie z poniższym opisem: 

Gwóźdź udowy śródszpikowy tytanowy krętarzowy: krótki- długość L=180mm i 200mm z 4 stopniowym 

odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10, 11, 12mm dla części dalszej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º 

oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym.  

Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) dostępna dł. 460mm, pokryty celownikiem dalszym, z 4 

stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej d=10, 11, 

12mm. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, kąt antywersji 10°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. 

Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 

10,5mm wraz ze elementem ustalającym. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoździa. 

Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 

5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. 

Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. W 

części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. W części dalszej posiadający dla gwoździa 

krótkiego  co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany dla długości 180 oraz  1 otwór dynamiczny i 1 statyczny 

gwintowany dla długości 200, dla gwoździa długiego co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne 

gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). 

Kpl: gwóźdź z elementem ustalającym, śruba zespalająca 10,5mm lub śruba teleskopowa 10,5mm, śruba 

zespalająca 5mm, blokada śruby zespalającej, 2 śruby blokujące, śruba zaślepiająca. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 9 (dotyczy zadania 1): 

Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych tytanowych do stabilizacji 

złamań trzonu kości ramiennych kaniulowanych ze ściętym końcem zamiast gwoździ litych z asymetrycznym 

końcem. Pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 10 (dotyczy zadania 1): 

Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych tytanowych do stabilizacji 

złamań bliższej nasady kości ramiennych uniwersalnych do lewej i prawej kończyny zamiast gwoździ lewych i 

prawych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 11 (dotyczy zadania 1): 

Prosimy o doprecyzowanie w poz. 3; 4; 5 po ile śrub ma składać się na 1 komplet w celu ujednolicenia wyceny 

wszystkich złożonych ofert? 

Odpowiedź:  

Zadanie 1 nie zawiera zapotrzebowania na śruby - dotyczy gwoździ śródszpikowych, wyliczonych 

w liczbie 20 szt. dla poz. 3, 30 szt. dla poz. 4 i 40 szt. dla poz. 5. 
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Pytanie 12 (dotyczy zadania 31): 

Czy Zamawiający dopuści preparat kościozastępczy syntetyczny o składzie 100% β- fosforan trójwapniowy, 

ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, 

porowatość 80-90%, w rozmiarach: 

pozycje: 

1. granule 3-4mm, 5g – 5 szt. 

2. granule 3-4mm, 10g – 5 szt. 

3. granule 3-4mm, 15g – 5 szt. 

4. granule 3-4mm, 20g – 5 szt. 

5. bloczek 8x8x20mm – 5 szt. 

6. blok 15x15x20mm – 5 szt. 

7. blok 15x20x30mm – 5 szt. 

oraz pasta o składzie: hydroksyapatyt w roztworze wodnym - 30% wagowo, ulegający stopniowej 

resorpcji, produkt dostarczany w gotowej do użycia strzykawce i może być wstrzykiwany bezpośrednio do 

ubytku kostnego: 

8. strzykawka 5cc – 5 szt. 

9. strzykawka 2 x 5cc – 5 szt.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 13 (dotyczy zadania 31): 

Zapisy SWZ oraz umowy § 2 ust. 2: W związku z niewielką ilością przewidywaną do zakupu w skali 24-

miesięcznej umowy, czy Zamawiający odstąpi od depozytu asortymentu z pakietu nr 31 (substytuty) na rzecz 

zamówień sukcesywnych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w zadaniu 31, w oparciu o sukcesywnie przekazywane 

zapotrzebowania, każdorazowo przesłane wiadomością e-mail na dane Wykonawcy (zamówienia cząstkowe).  

 

Pytanie 14 (dotyczy zapisów wzoru umowy w SWZ): 

Czy Zamawiający zmieni termin określony w: 

a. §2 ust. 2 lit. d) umowy oraz w rozdziale XXVII pkt. 2.4 SWZ oraz w formularzu ofertowym 

z „godzin” na „ dni robocze”, 

b. §2 ust. 10 z „godziny” na „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:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 15 (dotyczy zapisów wzoru umowy w SWZ): 

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, 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 SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 16 (dotyczy zapisów wzoru umowy w SWZ): 

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5 ust. 1 pkt 2 z „2 %” na 0,5% oraz w umowie 

użyczenia w §2 ust. 1 z 100 zł na 50 zł? 

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. 
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W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). 

Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści 

czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 

353
1
 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi 

zasadami. 

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego 

nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie 

działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej 

silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w 

sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.  

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 17 (dotyczy zapisów wzoru umowy w SWZ): 

Czy Zamawiający doda zapis w § 6 ust. 3 i 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 wyraża zgodę na dodanie zapisu, że rozwiązanie umowy, o którym mowa w § 6 będzie poprzedzone 

pisemnym wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami. 

 

Pytanie 18 (dotyczy zapisów wzoru umowy w SWZ): 

Czy Zamawiający dookreśli w § 6 ust. 3, iż trzykrotna zwłoka uprawniająca do odstąpienia od umowy musi 

wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach? 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 19 (dotyczy z § 7 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 4 do SWZ) 

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 4 do SWZ pt. „Projektowane postanowienia umowy”: 

„2. Zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia będą dopuszczalne w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,(…)” 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zmiana stawki podatku od towarów i usług będzie się 

w tym przypadku odnosić do zmiany cen brutto czy netto? 

Odpowiedź:  

W przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego następuje zmiana ceny brutto, 

cenna netto pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 20 (dotyczy SWZ): 

Dot. SWZ – Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia, Rozdział XXVII – Opis kryteriów oceny ofert w związku 

z załącznikiem nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (§2 umowy)  

Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na małe ilości oferowane w zadaniu 37 Zamawiający wyrazi zgodę na 

realizację zamówienia w oparciu o sukcesywnie przekazywane zapotrzebowania, każdorazowo przesłane 

wiadomością e-mail na dane Wykonawcy (zamówienia cząstkowe).  

W przypadku zgody Zamawiającego prosimy o uwzględnienie tej zmiany w projekcie umowy, formularzu 

ofertowym oraz w kryteriach oceny ofert w SWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w zadaniu 37, w oparciu o sukcesywnie przekazywane 

zapotrzebowania, każdorazowo przesłane wiadomością e-mail na dane Wykonawcy (zamówienia cząstkowe).  

 

Pytanie 21 (dotyczy SWZ) 

Dot. SWZ – Rozdział XXIV Termin związania ofertą w związku z załącznikiem nr 1 do SWZ – Formularz oferty.  

Zapis w SWZ brzmi: Termin związania ofertą wynosi: 90 dni.  
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Zapis w pkt 8 Formularz oferty brzmi: jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia 

składania ofert podanego w SWZ.  

Prosimy o doprecyzowanie w formularzu ofertowym w pkt 8, czy Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez 

okres 90 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ. – zgodnie z informacją zawartą w SWZ w rozdziale 

XXIV. 

Odpowiedź:  

Zamawiający ustalił w SWZ termin związania ofertą na 90 dni i dokonuje korekty omyłki pisarskiej 

w załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu oferty 

 

Pytanie 22 (dotyczy SWZ) 

Dot. SWZ – Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 Przedmiotowe środki dowodowe.  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedłożenia kart charakterystyki substancji szkodliwych w 

zadaniu 37, gdyż wykonawca oferuje wyroby medyczne będące endoprotezami/implantami ortopedycznymi klasy 

III i IIb, które nie mają wymogu posiadaniach tych kart.  

Wyroby medyczne oferowane w zadaniu 37, stanowiące przedmiot oferty, są wyrobami inwazyjnymi lub 

stosowanymi w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim – tym samym nie są objęte obowiązkiem 

posiadania karty charakterystyki substancji szkodliwych. Brak tego obowiązku wynika z art. 2 ust. 6 pkt c) 

rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 

dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 396, str. 1 z 

późn. zm.).  

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 

90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.), dalej jako: „rozporządzenie 

2017/745”, charakterystyka chemiczna i mikrobiologiczna jest elementem danych przedklinicznych i klinicznych, 

które są elementem dokumentacji wyrobu medycznego, która podlega ocenie przy wykazywaniu zgodności 

wyrobu z wymogami w zakresie działania i bezpieczeństwa. Zaznaczamy, że wszystkie wyroby medyczne będące 

przedmiotem oferty posiadają instrukcje używania (zgodnie z zał. nr I, roz. III rozporządzenia 2017/745), w 

których zawarte są wszelkie informacje o środkach ostrożności związanych z materiałami zawartymi w wyrobie, w 

tym informacje o substancjach rakotwórczych, mutogennych, działających szkodliwie na rozrodczość lub 

gospodarkę hormonalną, a także o substancjach które mogą mieć działanie uczulające albo wywoływać reakcję 

alergiczną u pacjenta (o ile dotyczy).  

Instrukcje używania (Instruction for Use) pakowane są wraz z każdym wyrobem medycznym dostarczanym do 

Zamawiającego.  

Mając na uwadze powyższe prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia kart charakterystyki substancji 

szkodliwych w zadaniu nr 37. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem SWZ „Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli 

potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania. Na każdym 

dokumencie należy umieścić opis, którego zadania i pozycji dotyczy.” Zamawiający nie będzie wymagać 

przedłożenia kart charakterystyki substancji szkodliwych w sytuacji, gdy oferowany asortyment nie zawiera tego 

typy substancji. W takim przypadku Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy o braku 

substancji szkodliwych w oferowanym asortymencie. 

 

Pytanie 23 (dotyczy zadania 19) 

Czy w Zadaniu nr 19 w poz. 1 Zamawiającemu zamiast zapisu: „Trzpień prosty, gładki, bezkołnierzowy, 

wysokopolerowany, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych 

zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. 

Stożek typu V40 (11,3/12,5mm)” 

chodziło o zapis: 
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ZADANIE 19

1 2 3 4

Lp. Nazwa

Szacunkowe 

zapotrzebowanie 

na okres  24 

miesięcy

J.m.

Endoproteza cementowana stawu biodrowego 

1
Trzpień rewizyjny prosty, gładki, bezkołnierzowy, wysokopolerowany, stalowy, z centralizerem, zwężający się 

dystalnie, przynajmniej w długościach 200mm, 220mm, 240mm, 260mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm).
6 szt

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje korekty zapisów w załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu cenowym dla zadań. 

 

Pytanie 24 (dotyczy zadania 17) 

Czy Zamawiający w zadaniu 17 pozycja 2,3,4 i 5 dopuści śruby tytanowe w wersji nie sterylnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści śruby tytanowe w wersji nie sterylnej. 

 

Pytanie 25 (dotyczy zadania 17) 

Ze względu na niewielkie szacunkowe zapotrzebowanie na okres 24 msc. czy Zamawiający wyraża zgodę na nie 

tworzenie depozytu w przypadku zadania 17, a na każdorazowe przysyłanie wraz z implantami instrumentarium 

niezbędnego do ich założenia ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe przysyłanie wraz z implantami, instrumentarium niezbędnego do ich 

założenia w zadaniu 17. 

. 

Pytanie 26 (dotyczy zadania postanowień projektu przyszłej umowy) 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4):  

1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za zwłokę w dostarczeniu zamówionych partii Towaru - za każdą dzień zwłoki, o którym mowa w § 2 

ust. 1 lit b i ust 2 lit d Umowy,  w wysokości 0,2% wartości brutto tejże partii, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto tejże partii, 

2)  za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków reklamacyjnych, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 

4  Umowy - za każdy  dzień zwłoki, w wysokości 0,5% wartości brutto tego Towaru, jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru, 
3) za niedostarczenie zamówionej partii Towaru – w wysokości 0,5% wartości tej partii (przez 

niedostarczenie zamówionej partii Towaru należy rozumieć sytuację, w której Zamawiający 

zmuszony został do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy), jednak nie 

więcej niż 10% wartości brutto tej partii, 
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5%  wartości 

brutto niezrealizowanej części  umowy. 

2. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 

dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 2 ust 2) 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 

2 ust 2) oraz udostępnienia (dot. § 1), których wzory przesyłamy w załączeniu? 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów 

z najkrótszym terminem ważności? (dot. §2 ust 2) 

Odpowiedź:  

Zamawiający 

Ad. 1 Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

Ad. 2 Zamawiający, informuje Wykonawcę o zużyciu depozytu w trybie ciągłym, niezwłocznie po zaistniałym 

fakcie, w związku z czym nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu. 

Ad. 3 Przedłożone załączniki powielają zapisy umowy użyczenia oraz projektowanych postanowień umowy 

oraz wprowadzają odmienne i niedookreślone nazewnictwo, którego interpretacja może być źródłem 

rozbieżności. Zgodnie z zapisem § 2 ust 2 lit. b) projektowanych postanowień umowy, protokół zdawczo 

odbiorczy sporządzany jest na wzorze Wykonawcy. 
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Ad. 4 Zamawiający, w treści § 2 ust 2 lit. j) projektowanych postanowień umowy, uwzględnił zapis 

odpowiadający treści zapytania. 

  

Pytanie 27  (dotyczy zadania 10) 

Czy Zamawiający w ramach zadania 10 dopuści do postępowania produkt równoważny zgodny z SIWZ poza:  

Poz. 4 – 2 pegi (zamiast pinów) wykonane z CrCo mocowane do panewki dodatkowo stabilizujące? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktu równowaznego. 

 

Pytanie 28  (dotyczy zadania 13) 

Dotyczy zadania 13 pozycja 8,9,10 

Czy w związku z niewielką ilością zamawianego asortymentu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie 

implantów wraz z instrumentarium w terminie 72h od złożenia zamówienia u dostawcy, bez konieczności 

tworzenie depozytu implantów i narzędzi u Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium w terminie 72h od złożenia 

zamówienia u dostawcy, bez konieczności tworzenie depozytu implantów i narzędzi u Zamawiającego.  

 

Pytanie 29  (dotyczy zadania 16) 

Dotyczy zadania nr 16 

Czy w związku z niewielką ilością zamawianego asortymentu, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie 

implantów wraz z instrumentarium w terminie 72h od złożenia zamówienia u dostawcy, bez konieczności 

tworzenie depozytu implantów i narzędzi u Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium w terminie 72h od złożenia 

zamówienia u dostawcy, bez konieczności tworzenie depozytu implantów i narzędzi u Zamawiającego.  

 

Pytanie 30  (dotyczy zadania 4) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 4 pozycji nr 1 i stworzy dla tej pozycji osobny 

pakiet.  
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z zadania nr 4 pozycji nr 1 i tworzy dla tego zadania, 2 podzadania 4a i 4b, 

które zostają opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.  

 

Pytanie 31  (dotyczy zadania 10) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 10 pozycji nr 1 i stworzy dla tej pozycji osobny 

pakiet.  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z zadania nr 10 pozycji nr 1 i tworzy dla tego zadania, 2 podzadania 10a i 10b, 

które zostają opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.  
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