Puszczykowo, dnia 29 lipca 2020 r.
Szp.12/12/1/2020

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa endoprotez

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej
Ustawą, wprowadza zmianę treści Załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ poprzez zastąpienie słów: „Część 10 – Cement kostny” słowami: „Część 11 – Cement kostny”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ, skierowane
do Zamawiającego w dniach 09-21.07.2020 r.
Dotyczy Części nr 10 – Zestaw do płukania pulsacyjnego
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych z końcówką ssąco-tłoczącą
z osłoną rozbryzgową o długości 13,9 cm oraz 25,2 cm i ciśnieniu 21 PSI do płukania kości oraz 10,5 PSI do płukania tkanek
miękkich? Dopuszczenie zestawu do płukania o zbliżonych parametrach pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do płukania pulsacyjnego o parametrach określonych w powyższym pytaniu.

Dotyczy Części 11
Pytanie 3
Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 poz. 1 i 2 (cement kostny) dopuści produkty o następujących parametrach:
Cement kostny 1x40 g z gentamycyna. Cement barwiony pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych, np.
w trakcie rewizji.
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Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw do płukania pulsacyjnego o poniższych parametrach:
Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego Pulsed Lavage – całkowicie jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym
płukaniem/ssaniem. Zestaw zasilany wbudowanymi bateriami. Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący
(elastyczny, giętki) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, przewód zasilający
(lub baterie), dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki (z mandrynem czyszczącym) –
krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną
przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki: 11–15cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25–28cm. Całkowicie
regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60sek., maksymalna
szybkość przepływu: 1200ml/60sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy: 70 PSI.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zestawu do płukania pulsacyjnego o parametrach określonych w powyższym pytaniu.

Cement kostny 2x40 g z gentamycyna. Cement barwiony pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych,
np. w trakcie rewizji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cement kostny w poz. 1 i 2 o parametrach określonych w powyższym pytaniu.
Pytanie 4
Czy w zadaniu nr 11 w poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Cement kostny rewizyjny 1x40 g
z dwoma antybiotykami gentamycyna oraz klindamycyna, barwiony pigmentem do odróżnienia od pozostałych struktur
tkankowych, np. w trakcie rewizji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cement kostny w poz. 3 o parametrach określonych w powyższym pytaniu.
Pytanie 5
Czy w zadaniu nr 11 w poz. 4 i 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: System do mieszania próżniowego
i ciśnieniowego podawania cementu w jednym wspólnym zamkniętym opakowaniu, zapewniającym nie ulatnianie się oparów
w trakcie mieszania. Mieszalnik umożliwiający półautomatyczne sprężenie cementu w strzykawce. Zestaw zawiera dysze do
podawania cementu podczas endoprotezy biodra, oraz specjalnie spłaszczoną końcówkę używaną podczas alloplastyki stawu
kolanowego. Wersja pojedyncza oraz podwójna, w zależności od ilości wymaganego cementu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza system do mieszania próżniowego w poz. 4 i 5 o parametrach określonych w powyższym pytaniu.
Dotyczy Wzór umowy
Pytanie 6
Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje
poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez
Wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez
Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.
Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne
znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki
oraz ryzyka Stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady
odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma
możliwości sprawowania nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych
odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak
jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między Stronami.
Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez
jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby
medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Wzoru umowy przedmiot Umowy winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego – na Blok Operacyjny.
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Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy
w załączeniu? (dot. § 2 ust. 5) – Załącznik do niniejszej Informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zmian, o których mowa w powyższym pytaniu.
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Pytanie 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym
terminem ważności?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zmian, o których mowa w powyższym pytaniu.
Pytanie 9
W celu zapewnienia równego traktowania Stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji
wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 13 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zmian, o których mowa w powyższym pytaniu.
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Pytanie 10
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie
zapisów § 6 ust. 1-5:
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) za opóźnienie w realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu Umowy, w tym uzupełniania Depozytu, w wysokości 0,5%
wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia oraz
nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy,
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-4, zgodnie z § 2 ust. 5 i 7,
w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy,
3) za opóźnienie w reklamacji przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu za
każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 złotych za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10 % wartości brutto
reklamowanego asortymentu,
4) za opóźnienie w naprawie lub wymianie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-4, w wysokości 50 zł za
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy naprawa/ wymiana,
5) za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, w wysokości 50 zł, jednak nie więcej niż 10%
wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Wzoru umowy zmian, o których mowa w powyższym pytaniu.
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Załącznik do Informacji dla uczestników postępowania
Wzór umowy, o którym mowa w Pytaniu nr 7 skierowanym do Zamawiającego

UMOWA PRZECHOWANIA
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w ………………….pomiędzy: ………………. wpisanym do…………….. pod
numerem……………….., NIP………………., REGON………………, reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
zwanym dalej Przechowawcą
a
………….. reprezentowanym przez: ……………… zwanym dalej Składającym.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

§1
Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia
……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się
________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________
Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan
________________
§2
Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania
Umowy.
Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do
Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się
w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie
pogorszonym.
§4
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

1.

§6
Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych
w umowie.
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§5
Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub
telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

2.
3.

4.

O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30
dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie
z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej
dla danego asortymentu.

§7
Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów
oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie
i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

1.
2.

1.
2.
3.

§8
Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich
przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym
z Przechowawcą.
§9
Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………
Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
§11
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
§12
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane,
będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy …….. Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi
w regulaminie i statucie tego Sądu.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PRZECHOWAWCA
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SKŁADAJĄCY
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Załącznik nr 2 do umowy przechowania

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Załącznik nr 3 do umowy przechowania

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1.
2.
3.

PEŁNE DANE SZPITALA
NR KLIENTA :
Data zabiegu:..............................................................................................
Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )
A) ………………………………..
B) ………………………………..
Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczątka i podpis
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4.

Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
telefon: (61) 89-84-000, fax: (61) 81-33-262
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000536731
NIP: 777-27-54-458, REGON: 634552438
www.szpitalpuszczykowo.com.pl

