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' *yjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówien|a

na dostawy implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku operacyjnego
Neurochirurgia Wielospecjalistycznego Szpita!a Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w

Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy u przejmie wyjaŚnia m :

Pytanie 1l Dot. projektu umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu umowy będą uwazane dni od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
OdpowiedŹz Tak, Zamawiający pod pojęciem dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 2: Dot. projektu umowy: Zważywszy na treść § 3 ust. 2 wzoru umowy/ jaką minimalną
iloŚĆ towarów (jaki procent iloŚci wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
OdpowiedŹ na powyzsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji óferowanej ceny.
Zgodnie z poglądem Krajowej lzby Odwoławczej wyrazonym m.in. w wyroku z dnia 1B czerwca 201O
r. KIO tOB7/I0, z art,29 ust, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego
okreŚlenia przez zamawiającego iloŚci zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z
tego obowiązku nawet jezeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r, KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że ,,nie można
zaakceptowaĆ postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod
względem iloŚciowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o
zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia". Powyższy pogląd Krajowa Izba
Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2077 r, KIO 2346/16 stwierdzając, iż
zastrzezenie przez zamawiającego w projekcie umowy ,,nieograniczonej ingerencji w ilość
zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po
stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów katkulacji ceny, tj,
iloŚci zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie
uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości
zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do
prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym."
OdpowiedŹ: Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia umowne zawarte we wzorze
umowy. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3531 kc strony mają swobodę w kształtowaniu przyszłej,
zawieranej umowy. Zasada ta jest ograniczona trzema przypadkami, które nie mają zastosowania do
przed miotowego sta n u fa ktyczneg o przedstawionego w za pyta n i u.
Pytanie 3: Dot. projektu umowy: Jak nalezy rozumieć obciązenie wykonawcy kosztami zakupu, o
którym mowa w § 4 ust. 4 wzoru umowy? Czy chodzi o obciązenie wykonawcy róznicą pomiędzy ceną
zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy?
OdpowiedŹ: W sytuacji braku dostawy określonego produktu przez wykonawcę - pomimo
istniejącego zobowiązania - zamawiający uprawniony jest do zakupu tego produktu u innego
podmiotu, a kosztami obciązy wykonawcę. Koszty zakupu rozumiane są jako cena towaru, koszty
transportu do siedziby zamawiającego oraz pozostałe inne koszty niezbędne do prawidłowej dostawy
towaru.



Pytanie 4: Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuŚci klatki o 3 stopniach skosu 0,4,7 stopni zamiast 0,4,B
stopni? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza,
Pytanie 5= Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

a. §1 ust. 2 lit. c z ,ĄB godzin" na ,,2 dni robocze"
b. §3 ust. 4 z ,,3 dni" na ,,3 dni robocze"?

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6: §1 ust, 2 lit. c, d (oraz zapisy SIWZ rozdz.IV pkt. 2 lit. c), d))- Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na wydłuzenie terminu dostawy depozytu oraz instrumentarium do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie 7= Czy Zamawiający zmieni w §1 ust. 2 lit. c (oraz zapisy SIWZ rozdz. IV pkt. 2 lit" c), d))
wielkoŚĆ depozytu na rozmiary najczęściej stosowane ustalone pomiędzy obiema stronami umowy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8: Czy Zamawiający dookreŚli w §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony
od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9: Czy Zamawiający zmieni w §4 ust. 4 postanowienia, iż w przypadku zakupu przez
Zamawiającego towaru u innego dostawcy w przypadku nie wywiązania się z postanowień
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciązony róznicą w cenie pomiędzy oferowanym towarem, a
zakupionym?
OdpowiedŹ: W sytuacji braku dostawy określonego produktu przez wykonawcę - pomimo
istniejącego zobowiązania - zamawiający uprawniony jest do zakupu tego produktu u innego
podmiotu, a kosztami obciązy wykonawcę. Koszty zakupu rozumiane są jako cena towaru, koszty
transportu do siedziby zamawiającego oraz pozostałe inne koszty niezbędne do prawidłowej dostawy
towaru.
Pytanie 10: Pytanle do Pakietu 1 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu
przedniegoz Czy Zamawiający będzie wymagał:
Płytki niskoprofilowej o gruboŚci do 2,t mm i szerokości 17,4 mm
DługoŚĆ płyt w zakresie 72-96 mm ze skokiem cQ 2, 3, 4 mm w zalezności od długości płyty. płytki
wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorzel umozliwiającym kontrolę RTG miejsca zrpstu,
Jednostopniowa blokada Śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów
kom pl i kujących i przedłuzających czas operacj i, u mozl iwiająca rewizję,
W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i

łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie
wymagające nawiercania kości korowej,
Sruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2,mm oraz
dwóch Średnicach: 4 mm (samogwintujące isamowiercące) i4,5 mm (samogwintujące)
W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne
do wkręcania pod róznymi kątami względem płyty,
W zestawie instrumentarium powinien znajdowaĆ się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego
mierzenia długoŚci implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów,
W zestawie instrumentarium powinna znajdowaĆ się giętarka umozliwiająca doginanie płytek na
poszczególnych poziomach indywidualnie.
Od powied źl Zamawiający dopuszcza, n i e wy m a g a.
Pytanie lt: Pytanie do Pakietu 6 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku piersiowym i
lędźwiowym z dostępu przednieg o, Czy Zamawiający dopuszcza:
System tytanowy do stabilizacji Śrubowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-|ędźwiowym z dostępu
przed n ioboczne9o
lVymagania:
Sruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stozkowym rdzeniu, o
podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe
jednoosiowe i wieloosiowe, Długość śrub w zalezności od średnicy w zakresie 25-10Omm ze skokiem
co 5 mm, dłuższe co 10mm. Srednica śrub w zakresie 4,5 -7,5mm co 1mm.
Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do Śruby.
Pręty tytanowe o długoŚci 30-4BOmm i Średnicy 6mm. Mozliwość zastosowania krótkich prętów
wygiętych fabrycznie o dwóch róznych głębokoŚciach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych
krzywizn kręgosłupa.



Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego
precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umozliwiających segmentacyjną korekcję
deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii,
- Mozliwość zastosowania systemu do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego przy użyciu
podkładek i staplerów jedno lub dwuotworowych, samokotwiczących się
- Staplery dwuotworowe powinny być dostępne w kilku rozmiarach w celu dopasowania do róznych
poziomów kręgosłupa
-W zestawie dostępne poprzeczki
- Materiał - tytan
Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umozliwiająca dystrakcję in situ
Tytanowa proteza trzonu musi umozliwiaĆ płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu
kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep
Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa
implant zapewnia regulację wysokoŚci na odcinku 20,5 mm - 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3
segmentów kręgosłupa
Implanty w dwóch średnicach 1B i 22 mm
W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie
jednej z dziesięciu mozliwych krzywizn (0, 3,6, B, !I, t5, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach
kątowych powinny znajdowaĆ się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich
krzywizn względem siebie; mozliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem
kostnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu, W zestawie dostępne implanty
umozliwiające dodatkowe powiększenie wysokoŚci protezy o 15. Komplet: proteza i 2 zakończenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 12: Pakiet 24 - System do małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa
Czy Zamawiający dopuszcza :

Sterylne Śruby przeznasadowe perforowane o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i

stozkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na
stozku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką).
Sruby perforowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120o
względem siebie.
Długość śrub w zakresie 40-55 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub 5.5 i 6.5 7.5 mm.
MozliwoŚĆ zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm.
Odpowiedźl Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 18.10.2018
r. pozostaje bez zmian.
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