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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych – Zp/31/PN-30/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:
poz.1.
Czy Zamawiający dopuści głowy ceramiczne w rozmiarze 32-36? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza
asortymentu, ponieważ wymaga głów ceramicznych w rozmiarze od 28 mm do 40 mm.
poz.2.
Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe w średnicach 28-36mm? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza
asortymentu, ponieważ wymaga głów ceramicznych w rozmiarze od 28 mm do 40 mm.
poz.3
Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka
umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w
rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm? Odp. Nie,
Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga panewek o średnicy do 77 mm.
poz.4 i poz. 5
Czy Zamawiający dopuści trzpień bezcementowy krótki-przynasadowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt
klina, napylany tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w
wersji standardowej i High Offset. Stożek 12/14? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu,
ponieważ wymaga dwojakiego rodzaju trzpieni przynasadowych.
poz. 6
Czy Zamawiający dopuści wkład ceramiczny dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum
46mm do minimum 70mm? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga
wkładów ceramicznych od 44 mm.

poz.7
Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu z dodatkiem witaminy E
dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? Odp. Nie,
Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów poliestrowych o średnicy od 40
mm.
Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:
poz.1
Czy Zamawiający dopuści trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napylany tylko
w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w wersji standardowej i
High Offset, stożek 12/14 oraz opcjonalnie do wyboru operatora trzpień anatomiczny (osobno dla prawego i
lewego biodra) z 6-cio stopniową antewersją w minimum 9 rozmiarach, stożek 12/14? Odp. Nie, Zamawiający
nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga trzpienia w 2 opcjach kata szyjkowo – trzonowego i w co
najmniej 12 rozmiarzch.
poz.2
Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową
okładziną porowatą napylaną próżniowo, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka
umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w
rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. Możliwość
użycia panewki dwumobilnej typu press-fit. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ
wymaga panewek o średnicy od 44 mm.
poz.3
Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu dla panewek w
rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? Odp. Nie, Zamawiający nie
dopuszcza asortymentu, z powodu braku informacji dotyczącej średnicy wewn. i kompatybilności z
głowami 32, 36, 40 i 44 mm.
poz. 4
Czy Zamawiający dopuści wkład ceramiczny dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum
46mm do minimum 70mm? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga
wkładów do panewki od 44 mm.
poz.5
Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokousieciowanego polietylenu dla panewek
dwumobilnych dla głów 22 i 28mm? Zestaw zawiera wkład dwumobilny i głowę. Odp. Nie, Zamawiający nie
dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów poliestrowych o średnicy od 40 mm.
poz.6
Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe ze stopu CoCr o średnicy 36mm w minimum 3 długościach szyjki?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga głów o zróżnicowanej średnicy
36-40-44 mm.
poz.7.
Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe ze stopu CoCr w średnicach 22 - 32mm w minimum 3 długościach
szyjki? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga maksymalnej średnicy
głowy 36 mm.
poz.8.
Czy Zamawiający dopuści śruby panewkowe o długości od 15 do 70mm i średnicy 6.5mm? Odp. Tak,
Zamawiający dopuszcza.

poz. 9
Czy Zamawiający dopuści system panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w
obrębie panewki stawu biodrowego, wykonanych ze sprasowanego tytanu lub tantalu w minimum 12
rozmiarach. System umożliwiający zastosowanie zarówno ze sferyczną panewką bezcementową jak i
implantami cementowanymi. Zestaw zawiera implant w kształcie półksiężyca wraz z 2 śrubami. Odp. Nie,
Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga systemu panewkowych implantów
rewizyjnych w 18 rozmiarach.
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:
Endoproteze kłykciową tylnie związaną (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe),
modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa).
Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie
możliwość użycia wersji bezcementowej .
Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu
piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”), komponentu piszczelowego metalowego
zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej
Wkładka stawowa z wysokousieciowanego polietylenu
w minimum 6 grubościach. Możliwość
śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z
dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”)
Ostrza do piły oscylacyjnej
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga implantów z możliwością
zastosowania przedłużek cementowych oraz bloków uzupełniających ubytki kostne.
Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 19
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:
Endoprotezę rewizyjną stawu kolanowego, kłykciową, tylnie związaną, modularną.
Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia
trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne.
Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany, występujący w dwóch wersjach: fixed
bearing i mobile bearing. Wersja mobile bearing o niesymetrycznej powierzchni uniesionej na środku
dopasowanej do wkładki piszczelowej w co najmniej 5 rozmiarach.
Każda wersja komponentu piszczelowego z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów
wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze
sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptora offsetowego.
Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej w
co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej.
Trzpień udowy w co najmniej dwóch długościach
Trzpień piszczelowy w co najmniej dwóch długościach
Bloczek udowy w co najmniej dwóch wysokościach
Bloczek piszczelowy w co najmniej dwóch wysokościach
Adaptor offsetowy oraz adaptor udowy ?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga implantów w 8 rozmiarach.
Pytanie 5, dotyczy projektu umowy
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1), 2):
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
a) 0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdą godzinę zwłoki w dostawie towaru, jednak
nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy,
b) 10 % wartości brutto niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę
bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot.
§ 3 ust. 2) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 5), których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA
Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1.
zwanym w dalszej części umowy Klientem
a
…………………………..
reprezentowaną przez:
1.
2.

…………………………………………….
…………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką
§ 1. Przedmiot umowy
Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z
załącznikiem).
§ 2. Klauzula własności
………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………...
Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.
Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na
rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§3. Używanie przedmiotu umowy
1.
2.

3.

4.
5.

Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi
przez Spółkę instrukcjami obsługi.
Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu
umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią
integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby
trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.
Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta.
Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W
przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub
uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta
zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.
§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby
reprezentujące Klienta.
§ 5. Serwis
Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich
normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia
1.
2.
3.

Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem
poleconym.
Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby,
adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia
na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej,
przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia.
Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy,
zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.
§ 7. Zakończenie umowy

1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.
W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze
wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego
używania.
Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 8. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd
…………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
KLIENT

SPÓŁKA

UMOWA PRZECHOWANIA
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w Nowym Tomyślu pomiędzy:
………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,
REGON………………,
reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................................,
zwanym dalej Przechowawcą
a
Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON
6300002936,
reprezentowanym przez:
1)............................................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

§1
1.
2.
3.

1.
2.
3.

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.
§5
Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub
telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.
1.
2.
3.
4.

§6
Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur
opisanych w umowie.
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.

§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
1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.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 Nowotomyskiej 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.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA
RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1.

PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2.

Data zabiegu:..............................................................................................

3.

Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)
B)
4. Zużyte elementy
Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczątka i podpis
Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:
1.
2.
3.
Data i podpis osoby przyjmującej

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

