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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy klipsów
neurochirurgicznych oraz protezy krążka międzykręgowego dla Oddziału Neurochirurgii”
(BZP.38.383-22.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu protezy trójelementowej składający się z dolnej płytki
granicznej, ruchomej części korowej i z płytki granicznej górnej?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu protezy trójelementowej składający się z dolnej płytki
granicznej, ruchomej części korowej i z płytki granicznej górnej.
W związku z tym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 2, pakiecie nr 2 (Parametry graniczne) w pkt.1
z:

System dwuelementowy składający się z dolnej płytki granicznej połączonej trwale z części korową i
z płytki granicznej górnej,
na:
System dwuelementowy składający się z dolnej płytki granicznej połączonej trwale z części korową i
z płytki granicznej górnej lub trójelementowej z ruchomą częścią korową.
Oraz zmienia zapis w załączniku nr 2, pakiecie nr 2 (Parametry graniczne) w pkt 4
z:
Protezy w min. 16 rozmiarach, wysokość od 5-8 mm stopniowane co 1 mm, dla każdej wysokości min.
4 rozmiary,
na:
Protezy w min. 16 rozmiarach, wysokość od 5-7 mm stopniowane co 1 mm, dla każdej wysokości min.
4 rozmiary.
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy w min. 32 rozmiarach, wysokościach 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm
oraz dla każdej wysokości w 8 rozmiarach?
Odp.
Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy w min. 32 rozmiarach, wysokościach 4,5mm, 5mm, 6mm, 7mm
oraz dla każdej wysokości w 8 rozmiarach.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści ze względu na małą ilość implantów, najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner
Set, dosyłanym każdorazowo przed zabiegiem w ciągu 24 godzin?
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Odp.
Zamawiający zmienia sposób realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiast depozytu wymaga sukcesywnych dostaw
w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia. W związku z tym zmienia treść § 4
z:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

§4
Warunki Umowy
Zamawiający jest uprawniony do żądania realizacji przedmiotu umowy zarówno jednorazowo
w całości, jak i w częściach na podstawie zamówień częściowych, a Wykonawca jest zobowiązany
do spełnienia swego świadczenia w sposób wybrany przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania z depozytu przedmiotu umowy i składania
zamówień na przedmiot umowy w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb.
Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie niesie dla Zamawiającego żadnych
negatywnych skutków prawnych, a w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego
zamówienia na przedmiot umowy zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi
odstąpienia od umowy nawet w części, ani też nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze.
Każda dostawa przedmiotu umowy zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem
i uzupełnieniem depozytu zostanie potwierdzana przez uprawnionego pracownika Zamawiającego
w treści listu przewozowego lub protokołu zdawczo - odbiorczego wystawianego przez
Wykonawcę stwierdzającego fakt dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku Nr 1 do
umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 2 dni, od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………….- dotyczy Pakietu nr 1.
Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00- dotyczy Pakietu nr 1.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Termin 7
dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego towaru.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 9.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową,

na:

1.

2.
3.
4.
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§4
Obowiązki Wykonawcy dot. pak. nr 1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku do
umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 2 dni, od
momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem e-mail
……………………………………………………………….
Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Termin
7 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego towaru.
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W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 9.
6. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
Zmienia treść § 5 z:
§ 51
Depozyt
1. Wykonawca, w przypadku Pakietu nr 2 będzie dostarczał przedmiot umowy na zasadzie
stworzenia na Bloku Operacyjnym Zamawiającego depozytu zestawów (obejmującego po 1 sztuce
/ komplecie z każdej pozycji wymienionej w Formularzu asortymentowo – cenowym i każdego
rozmiaru), uzupełnianego sukcesywnie po wykorzystaniu przez Zamawiającego poszczególnych
elementów depozytu.
2. Celem utworzenia depozytu zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym
uprzedzeniem w terminie 7 dni roboczych od daty obowiązywania umowy, dostarczyć
Zamawiającemu przedmiot umowy na warunkach niniejszej umowy.
3. O fakcie pobrania przedmiotu umowy z depozytu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych, przesyłając mu faksem na nr……………..…………… lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres………………………………….…. raport o zużyciu (wzór
raportu zużycia stanowi załącznik nr 2 do umowy) określający ilość i rodzaj pobranego przedmiotu
umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo faksem zwrotnym bądź odpowiednio za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:…………………………….…………….....potwierdził
otrzymanie raportu o zużyciu.
5. Uzupełnienie depozytów realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 w terminie do 2 dni od złożenia raportu
o zużyciu.
6. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie tytułem dostaw przedmiotu zamówienia do depozytu
zostało ujęte w cenie określonej w § 2 ust. 7 umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotu zamówienia
w depozycie, tak by zachować go w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność wyłącznie
z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy
w przedmiocie umowy przyjętym do depozytu.
8. Zamawiający zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do depozytu w celu sprawdzenia
jego ilości i stanu. Wykonawca może kontrolować ilość i stan depozytu jednakże w sposób
nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. W każdym czasie dopuszcza się
dodatkową kontrolę Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy po otwarciu, ale przed użyciem, przedmiotu umowy okaże się wadliwy lub źle
zabezpieczony przez Wykonawcę lub producenta, Zamawiający w każdym takim przypadku jest
zobowiązany niezwłocznie – w terminie do 3 dni kalendarzowych – powiadomić Wykonawcę.
10. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z uzupełnieniem depozytu w terminie określonym w § 5 ust. 5,
Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć
wykonanie dostawy przedmiotu umowy podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy
(wykonanie zastępcze).
11. W przypadku zastępczego wykonania dostawy przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 10 powyżej,
Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c umowy, z tytułu
opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy przedmiotu umowy począwszy od dnia zlecenia
przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu.
1

Dotyczy umowy na Pakiet nr 2
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12. Zamawiający zwróci niewykorzystany przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty zakończenia
umowy. Podstawą rozliczenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
13. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzony przedmiot
umowy począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę towarów na równorzędne o dłuższej dacie
ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności towaru wytypowanego do wymiany.
W przypadku niezgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na towary, które
przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
14. Ewentualne braki lub uszkodzenia przedmiotu umowy stwierdzone w momencie rozliczenia
depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub
uszkodzone towary.
15. Braki oraz uszkodzenia towarów stwierdzone podczas kontroli, o której mowa w ust. 9,
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w
oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego,
na:
§5
Obowiązki Wykonawcy dot. pak. nr 2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku do
umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie: do 24
godzin od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu …………………………… lub pod adresem email ……………………………………………………………….
2. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Termin
2 dni liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę reklamowanego, wadliwego towaru.
5. W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu we
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 9.
6. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
Zmienia też treść §9 ust. 1 lit c)
z:

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień
opóźnienia w uzupełnieniu depozytu,
na:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy jednak nie mniej niż 100,00 złotych za każdy dzień
opóźnienia w realizacji zamówienia.
Ponadto zmienia treść w § 7 ust. 4 lit b)
z:
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania
od dnia jej otrzymania pod nr telefonu ………………… lub pod nr faksu ……………………………………….
na:
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W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
wad jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania (pak. nr 1), 2 dni roboczych od dnia
jej otrzymania (pak. nr 2) pod nr telefonu ……………………………………. lub pod nr faksu
………………………………………. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
Zamawiający dodaje również w załączniku nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy, pakiecie nr 2
zapis o treści:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia każdorazowo na 24 godziny przed zabiegiem
pełnego instrumentarium niezbędnego do zakładania asortymentu objętego zamówieniem, które
zostanie każdorazowo odesłane na koszt Wykonawcy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego
(lekarze / pielęgniarki) w zakresie technik operacyjnych dotyczących oferowanych systemów.
Pytanie nr 4 – dotyczy § 3 ust. 7 i 8
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów w § 3 ust. 7, 8?

7.

8.

W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w zakresie jej niezrealizowanej części za każdy
przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % od ceny ogółem wskazanej
jako brutto w § 2 ust. 7 niniejszej umowy w zakresie jej niezrealizowanej części, za każdy
przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 5 – dotyczy § 9 ust. 1 wzoru umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów w § 9 ust. 1?

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia
w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot zamówienia o złej jakości,
przedmiot zamówienia nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot w ilości
niezgodnej z zamówieniem;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu dostawy jednak nie mniej niż
100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu depozytu oraz nie więcej niż 10%
wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu dostawy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 10
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy
brutto;
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e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
niezrealizowanej części umowy brutto.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 6 – dotyczy § 4 ust. 10 wzoru umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania
dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego
płatności.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 7 – dotyczy § 5 ust. 1 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór
przesyłamy w załączeniu?
Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody w związku ze zmianą treści § 4 i 5

Pytanie nr 8 – dotyczy pak nr 2
W celu uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty cenowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
dopuszczenie w pakiecie nr 2 – Proteza krążka międzykręgowego, implantów o anatomicznym zakresie wymiarów
wymiarów zakresie powierzchni 13x18mm (13x16, 14x17, 16x18mm) oraz wysokościach 5,6 i 7mm.?
Odp.
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w załączniku nr 2, pakiecie nr 2 (Parametry graniczne) w pkt 4,

z:
Protezy w min. 16 rozmiarach, wysokość od 5-7 mm stopniowane co 1 mm, dla każdej wysokości min.
4 rozmiary
Na:
Protezy w min. 9 rozmiarach, wysokość od 5-7 mm stopniowane co 1 mm, dla każdej wysokości min.
3 rozmiary.
Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 Proteza krążka międzykręgowego dopuści również poniższe rozwiązanie:
1. Implant składający się z dwóch płytek, wykonany z metalu typu PEEK umożliwiający ruchy we
wszystkich kierunkach.
2. Zewnętrzne powierzchnie implantuj pokryte hydroxyapatytem.
3. Implant mocowany za pomocą trzech tytanowych mechanizmów mocujących.
4. Implanty dostępne w wymiarze szerokości 12mm, 14,5mm, 17mm.
5. Implanty dostępne w wymiarze głębokości 14mm, 17mm.
6. Implanty dostępne w wymiarze wysokości 5mm, 6mm, 7mm.
7. Implanty dostarczane w sterylnym opkowaniu –data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili
dostarczenia.
Odp.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zawarte powyżej w ust. od 1-7 i w związku z tym wykreśla pakiecie nr 2
w Parametrach granicznych punkt nr 3.
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Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 2
Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na każdorazowe dostarczanie zestawu na zabieg po uprzednim
powiadomieniu Dostawcy?
Odp.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 3.
Zamawiający usuwa z Formularza oferty część A pkt XII – załącznik nr 4 (Raport o zużyciu).
Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Zamawiający dołącza Formularz oferty po zmianie z dnia 25.04.2018r.

Z poważaniem

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego
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