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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). 

Znak postępowania A.I.271.1.16.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się 

poniżej. 

 

ZESTAW 1 

Pytanie:  

1.Dotyczy Wzoru umowy: Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów Zamawiający uzupełni treść 

umowy w § 5:  Zwłoka w zapłacie należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do 

wstrzymania realizacji kolejnych dostaw chyba, że zwłoka w zapłacie należności mimo uprzedniego 

pisemnego wezwania do zapłaty  przekracza 45 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie:  

1. Dot. załącznika nr 3 do SWZ, tj. Wzór umowy  

Zgodnie § 6 ust. 1 Wzoru umowy:  

1. Wykonawca oświadcza, że produkty medyczne, o których mowa w § 2 posiadają świadectwo dopuszczenia 

do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie załącznika do umowy wymaganych 

prawem atestów/uzgodnień świadczących o dopuszczeniu do użytkowania w jednostkach służby zdrowia.  

W związku z tym, iż przedmiot umowy w pakiecie nr 4 stanowi Endoproteza poresekcyjna kości miednicy 

typu custom made wykonana ze stopu tytanowego w technice 3D, czyli wyrób custom made, czyli 

zgodnie z art. 52 ust. 8 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 

(dalej jako „MDR”), przed wprowadzeniem do obrotu wyrobów wykonanych na zamówienie producenci 

takich wyrobów stosują procedurę określoną w załączniku XIII MDR i sporządzają oświadczenie określone 

w sekcji 1 tego załącznika (oświadczenie analogiczne do oświadczenia producenta wystawionego po 

przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób 

spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze). Oprócz powyższej procedury, producenci 

wykonanych na zamówienie wyrobów do implantacji klasy III podlegają ocenie zgodności określonej 

w załączniku IX rozdział I MDR (certyfikat zgodności dotyczący systemu zarządzania jakością). 

Alternatywnie, producent może zastosować ocenę zgodności określoną w załączniku XI (ocena zgodności 

w oparciu o weryfikację zgodności produktu) część A (zapewnienie jakości produkcji).  

Mając na względnie powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyrobów medycznych 

wykonanych na zamówienie, że wraz z produktem (dostawą przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do § 6 

ust. 1 Wykonawca może przekazać Zamawiającemu oświadczenie producenta określone w załączniku XIII 

sekcji 1 MDR, a ponadto, w przypadku w przypadku wyrobów na zamówienie klasy III do implantacji, 

certyfikat zgodności określonej w załączniku IX rozdział I MDR?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę. 

 

Pytanie:  

2. Zamawiający opublikował jako załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia - wzór formularza 

oferty oraz Opis przedmiotu zamówienia, z kolei w projekcie umowy jest zapis w §2 ust. 1: Przedmiotem 

niniejszej umowy jest dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów) szczegółowo opisanych 
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w załączniku nr 1 do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową w zakresie 

poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „towarem” albo „produktami medycznymi”.  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej, którą Wykonawca 

powinien przedłożyć również do oferty jako formularz cenowy przedstawiający kalkulację ceny.  

Odpowiedź: 

W ramach udzielonych odpowiedzi 23 listopada 2022 r. Zamawiający udostępnił dokument. 

 

Pytanie:  

3. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika nr 8 do SWZ – pakiet nr 4  

W związku z tym, iż przedmiot umowy w pakiecie nr 4 stanowi Endoproteza poresekcyjna kości miednicy 

typu custom made wykonana ze stopu tytanowego w technice 3D, czyli wyrób custom made 

wyprodukowany dla indywidualnego pacjenta. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający 

dopuszcza jako prawidłowy sposób wyceny – wycenę kompletu bez rozbijania elementów składowych ceny 

(kompletu).  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza jako prawidłowy sposób wyceny – wycenę kompletu bez rozbijania elementów 

składowych ceny (kompletu). 

 

Pytanie:  

4. Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ tj. wzoru umowy  

Zgodnie z §4 ust. 5-7:  

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy zdeponować towar 

w „banku implantów”.  

6. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 48 godzin, licząc od daty wpłynięcia zamówienia do 

siedziby Wykonawcy, chyba że (w szczególnych okolicznościach) Strony w stosunku do konkretnego 

zamówienia uzgodnią inaczej. Każde zamówienie określa rodzaj, ilość oraz termin dostawy.  

7. Zamawiający zastrzega możliwość składania zamówień realizowanych w trybie pilnym tj. z terminem 

dostawy do 24 godzin od złożenia Zamówienia telefonicznie, pisemnie lub za pomocą e-mail (wyłącznie 

w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach).  

 a) W związku z tym, iż przedmiot umowy w pakiecie nr 4 stanowi Endoproteza poresekcyjna kości 

miednicy typu custom made wykonana ze stopu tytanowego w technice 3D, czyli wyrób custom made 

wyprodukowany dla indywidualnego pacjenta, zwracamy się z prośbą czy Zamawiający odstąpi od wymogu 

utworzenia depozytu i dopuści dostarczenie wyrobu na czas zabiegu operacyjnego na podstawie złożonego 

zamówienia.  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający odstępuje w odniesieniu do pakietu 4 od wymogu utworzenia depozytu. 

 Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zapisy §4 ust. 5-7 wzoru umowy zostaną 

wykreślone – wyłącznie w zakresie części 4 zamówienia. Tym samym w zawieranej umowie numeracja 

poszczególnych ustępów §4 zostanie odpowiednio przesunięta, a ewentualne odniesienia do zmienionych 

ustępów w §4 zostaną poprawione. 

 Na czas prowadzenia niniejszego postępowania - ust. 5-7 wzoru umowy §4 zostają zapisane kursywą. 

 

Pytanie:  

 b) W związku z tym, iż przedmiot umowy w pakiecie nr 4 stanowi Endoproteza poresekcyjna kości 

miednicy typu custom made wykonana ze stopu tytanowego w technice 3D, czyli wyrób custom made 

wyprodukowany dla indywidualnego pacjenta, czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia 

6 tygodni?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia 6 tygodni – wyłącznie dla części 4 zamówienia. 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dla części 4 ulega modyfikacji zapis § 4 ust. 6, który 

otrzymuje brzmienie: 

„6. Termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 6 tygodni, licząc od daty wpłynięcia zamówienia do 

siedziby Wykonawcy, chyba że (w szczególnych okolicznościach) Strony w stosunku do konkretnego 

zamówienia uzgodnią inaczej. Każde zamówienie określa rodzaj, ilość oraz termin dostawy.”  

 

Pytanie:  

5. Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika nr 8 do SWZ – pakiet nr 4  
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Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści zaoferowanie Endoprotezy poresekcyjnej kości miednicy typu 

custom made wykonanej ze stopu tytanowego w technice 3D wg następującego opisu:  

Implant w miejscach styku z kością posiada porowatą strukturę naśladującą ułożenie beleczek kostnych kości 

gąbczastej, ułatwiającą osteointegrację endoprotezy. Wydrukowany implant ma mieć opcję dodatkowego 

pokrycia przeciwzapalną i bakteriobójczą warstwą uwalniającego się srebra. Implant mocowany za pomocą 

porowatych drukowanych modularnych trzpieni ze stopu tytanu o średnicy 9mm oraz śrub o średnicy 8 oraz 

6,5mm a do kości łonowej i kulszowej śrubami 4,5 mm i 6,5mm. W komplecie z implantem należy 

dostarczyć głowy wewnętrzne ze stopu tytanu z pokryciem warstwą ceramiki TiN.  

Wraz z implantem należy dostarczyć wydrukowane w technice 3D i sterylne: model implantu, model kości 

miednicy oraz szablony do wykonania cięć i wierceń otworów pod śruby i trzpienie mocujące.  

Do implantu należy dostarczyć dedykowane instrumentarium.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie:  

Pytanie do Pakietu 1, Zadanie 1 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 100 sztuk; 

Dla prawidłowego wypełnienia specyfikacji asortymentowo cenowej i wyliczenia wartości zamówienia, 

prosimy Zamawiającego o określenie ilości poszczególnych elementów składających się na zestaw 

w Zadaniu nr 1. 

a. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla 

każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr , którego zewnętrzna warstwa została przekształcona 

w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Możliwośc zastosowania podkładki 

udowej tylnej, dystalnej i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) do elementu udowego pierwotnego oraz 

b. Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, 

dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest 

przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów 

c. Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, 

gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy 

o elementy rewizyjne, trzpienie oraz podkładki połowicze. 

d. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 

25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. 

e. Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami. 

Odpowiedź: 

95 kompletów z elementem udowym wykonanym ze stopu CoCr, a pozostałe 5 kompletów z elementem 

udowym wykonanym ze stopu ZrNb. 

 

Pytanie:  

Pytanie do Pakietu 1, Zadanie 2 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego 15 sztuk; 

Dla prawidłowego wypełnienia specyfikacji asortymentowo cenowej i wyliczenia wartości zamówienia, 

prosimy Zamawiającego o określenie ilości poszczególnych elementów składających się na zestaw 

w Zadaniu nr 2. 

a. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach 

dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” 

jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak 

i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. 

b. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na 

metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania 

podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 

4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. 

c. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau 

piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do 

organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca 

przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość 
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stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych 

jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm. 

d. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla 

każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto. 

e. Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120,160 oraz 220mm. 

f. Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm. 

g. Podkładki udowe- tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” mocowane do komponentu udowego za 

pomocą śruby. 

h. Podkładki piszczelowe – tytanowe proste, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub. 

Połowicze lub całkowite 

i. Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe-dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, 

dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające 

stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem 

offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem 

o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli. 

 

Odpowiedź: 

12 kompletów z elementem udowym wykonanym ze stopu CoCr, a pozostałe 2 komplety z elementem 

udowym wykonanym ze stopu ZrNb  

 

ZESTAW 4 

Pytanie:  

Dotyczy części 4  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści produkt równoważny zgodny z poniższym opisem:  

Implant przygotowywany indywidulanie dla konkretnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, 

służący do uzupełnienia ubytku po resekcji kości miednicy. Implant drukowany 3D ze stopu tytanowego 

z miejscem przygotowanym do umieszczenia cementowanego komponentu panewki wykonanego z metalu 

lub polietylenu. Pozostała objętość implantu wydrukowana w przestrzenną, porowatą siatkę 3D naśladującą 

ułożenie beleczek kostnych kości gąbczastej, ułatwiającą osteointegrację endoprotezy, przerost kości poprzez 

metal. Liczne otwory umożliwiające mocowanie śrubami o średnicy 6.5mm. Miejsce umieszczenia śrub 

w kości oraz ich długość wyznaczone na podstawie analizy gęstości kości.  

W komplecie z implantem dostarczane:  

Jednorazowe prowadnice śrub służące do precyzyjnego przeprowadzenia śrub zgodnie z planem 

przedoperacyjnym (sterylizacja w autoklawie). Model 3D kości miednicy z odłączanymi fragmentami 

obrazującymi kość, którą należy usunąć w czasie operacji (sterylizacja w autoklawie). Dokumentacja 

implantu zawierająca informacje o ilości, rodzaju i długości śrub oraz zwizualizowane informacje o sytuacji 

anatomicznej przed operacją, właściwym umiejscowieniu implantu i sytuacji pooperacyjnej. Komputerowy 

model 3D miednicy, wraz z kompletnym planem przedoperacyjnym pozwalający na wprowadzanie uwag lub 

zmian w projekcie przez chirurga.  

Wraz z implantem custome made dostarczona cementowana panewka antyluksacyjna, dwumobilna 

o średnicy zewnętrznej umożliwiającej jej wcementowanie w panewce drukowanej 3D, głowa polietylenowa 

z witaminą E w średnicach wewnętrznych 22, 28mm. Śruby 6.5mm  

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza, wskazane używanie śrub różnej średnicy. 

 

ZESTAW 5 

Pytanie:  

1. Dot. §4 ust. 5 wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) dla pakietu 9, 10,11,12,13,14,15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ostateczny kształt i zakres depozytu został ustalony po zawarciu 

umowy z docelowym użytkownikiem? 

Odpowiedź:  

Ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy z Pielęgniarką Koordynującą 

Bloku Operacyjnego lub Kierownikiem Bloku Operacyjnego. 

 

Pytanie:  
2. Dot. §4 ust. 10 wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 
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Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji na 3 dni 

roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar 

i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych 

procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 48 

godz. jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle 

przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

3. Dot. §4 ust. 10 wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych na 48 godz.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

4. Dot. §4 wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawy, prosimy 

o dodanie do treści umowy poniższego zapisu korzystnego dla Zamawiającego tj.: „Zamawiający może 

wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 

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” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  
5. Dot. §5 ust.,  §8 ust. 2 wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. potrącania wysokości kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  
6. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 3 do Specyfikacji) 

W związku z wymogiem udostępnienia instrumentarium dla pakietu 9 – prosimy o dodanie do wzoru umowy 

zapisów precyzujących warunki udostępnienia instrumentarium:  

1) Firma użycza sprzętu 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 modyfikuje zapisy umowy (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp), poprzez dodanie 

do § 4 ustępu 14 o treści: 
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„14. W przypadku dostawy wyrobów medycznych wymagających do ich założenia (wszczepienia) 

instrumentarium, Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia instrumentarium na zasadach 

użyczenia, na niżej wymienionych warunkach:  

1)Właścicielem instrumentarium pozostaje Wykonawca i jest zobowiązany do jego ubezpieczenia,  

2) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia 

instrumentarium,  

3) Wykonawca oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia 

przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w działaniu instrumentarium, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy 

instrumentarium, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy.  

4) Zamawiający zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających 

odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Instrumentarium pozostawać będzie przez cały okres 

użytkowania w siedzibie Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na 

własny koszt, 

6) Zamawiający ponosi koszty naprawy lub wymiany instrumentarium na inne w przypadku 

uszkodzenia lub zagubienia spowodowanego nie właściwym użyciem.” 

 

ZESTAW 6 

Pytanie:  

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ: 

1. Rozdz. 8 pkt. 8.2. – Czy Zamawiający mógłby udostępnić wymagany do oferty - Załącznik do umowy 

tj. specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową, którego brak jest w dokumentacji SWZ? 

Odpowiedź:  

W ramach udzielonych odpowiedzi 23 listopada 2022 r. Zamawiający udostępnił dokument. 

 

Pytanie:  

Pakiet 5 

1. Czy Zamawiający dopuści śruby o długości od 25 do 90mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza śruby o długości od 25 do 90mm. 

 

Pytanie:  

2. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilości poszczególnych elementów tj. śrub, nakrętek, prętów 

i łączników poprzecznych składających się na stabilizację przeznasadową odcinka piersiowo-lędźwiowego 

kręgosłupa? Czy stabilizacja do wyceny powinna się składać z następujących elementów: 8 śrub, 8 blokerów, 

2 prętów, 1 łącznika poprzecznego? 

Odpowiedź:  

Stabilizacja powinna się składać z: 8 śrub, 8 blokerów, 2 prętów, 1 łącznika poprzecznego. 

 

Pytanie:  

Pakiet 7 

1. Czy Zamawiający dopuści wyroby równoważne o parametrach i warunkach dodatkowych jak poniżej: 

KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE TLIF 3D-Ti   

 klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego); 

 wykonane w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu; 

 posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby  

wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem  autogenicznym); 

 otwarta budowa zapewniająca wysoką osteointegracja; 

 zakrzywiony (nerkowy) profil klatek w widoku wzdłużnym  

 dostępne trzy długości: 26mm, 30 i 35mm; 

 wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm; 

 klinowo ukształtowany dziób ułatwiający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów; 

 specjalny promieniowy kształt zębów znajdujących się na powierzchniach kontaktu implantu                  

z powierzchniami granicznymi trzonów, ułatwia wprowadzanie nadając odpowiedni kierunek,                         

a zarazem zabezpiecza przed wysunięciem 
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 kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (pochylenie 5°) 

 klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na 

rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 

85°; 

 gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia pewnego, 

silnego mocowania; 

 bardzo dobra widoczność w obrazowaniu RTG, 

 implanty trwale oznakowane; 

 dostarczane w wersji sterylnej. 

Narzędzia: zestaw narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu dostarczone nieodpłatnie na czas trwania 

umowy. 

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy narzędzi umieszczone w koszach umożliwiających przechowywanie 

oraz sterylizację narzędzi. Implanty sterylne w osobnych opakowaniach. 

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie:  

Zapytania dot. zapisów wzoru umowy: 

1.  Czy Zamawiający zmieni termin określony w: 

a. §4 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”, 

b. §4 ust. 7 z „24 godzin” na „2 dni robocze” 

c. §4 ust. 10 z „24 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:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

2. Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 9, 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 nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

3. §6 ust. 3 - Czy Zamawiający mógłby udostępnić - załącznik nr 2 do umowy (zasady przeprowadzenia 

szkoleń), którego brak jest w dokumentacji SWZ? 

Odpowiedź:  

W ramach udzielonych odpowiedzi 23 listopada 2022 r. Zamawiający udostępnił dokument. 

 

Pytanie:  

4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1: 

a.  Pkt 1 ze 100 zł   na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 

b. Pkt 2 z 2%   na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 

c. Pkt 3 z 30% na 10% 

d. Pkt 4 z 500 zł  na 200 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. 

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 

ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), 

bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji  , które może być 
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uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

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 nie zmienia zapisów umowy. 

 

Pytanie:  

5. Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 pkt 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:  

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy (działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp) i dodaje w § 9 

ustęp 4 o treści: 

„4. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do realizacji 

umowy zgodnie z jej treścią i wyznaczyć termin. Wezwanie może być wystosowane w formie pisemnej, 

dokumentowej lub elektronicznej za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej 

(mail)”. 

 

II. 

MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

MODYFIKACJA SWZ 

 

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy 

oraz SWZ (w tym Formularza oferty).  

 

A. 

Zamawiający usuwa zapisy § 13 wzoru umowy w całości. 

Jednocześnie dotychczasowy § 14 otrzymuje numer 13. 

 

B. 

Z Formularza oferty usuwa się pkt 7 w całości. 

Poprawiony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Złożenie Formularza oferty w pierwotnej wersji nie będzie stanowić podstawy odrzucenia oferty. 

 

C. 

Pkt 17.2. SWZ przyjmuje brzmienie: 

„17.2. Wykonawca ma obowiązek podać (dla danej części zamówienia) w „Formularzu oferty”: 

- cenę brutto wykonania zamówienia (jeśli występują zadania w części zamówienia – to również ceny 

odpowiednio za zadania); 

- stawkę podatku VAT w %. 

Ponadto Wykonawca w Formularzu oferty wypełnia sekcje B dotyczącą: wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju 

podmiotu, oraz osób upoważnionych do zawarcia umowy. Pozostałe sekcje są fakultatywne”. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Załącznik: 

- poprawiony Formularz oferty 

 
 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


