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Sokółka dn. 19 .06.2012 r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 130000
euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego,
kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty
ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.
Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2012 Nr ogłoszenia – 2012/S 106-176649 z dnia 06 -06- 2012r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Grupa III poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści płytki o dł. 167 - 197mm zamiast 142-310mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
2. Grupa III poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści płytki o dł. 153 - 279mm i 4-10 parach otworów zamiast o
dł. 153-279mm i 4-12 parach otworów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytki o dł. 153 - 279mm i 4-10 rozdzielnych parach otworów
blokowanych i kompresyjnych.
3. Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę
na dopisanie w §3 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1501-2004 roku ( w sprawie o sygnaturze : V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że: „zapis (…) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i
większej ilości towaru niż określona w załączniku (…) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostaw ca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt
umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i
możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli
mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć swojego
zapotrzebowania z taką dokładnością, ponieważ nie jest to zależne to tylko od Zamawiającego, jak też
Zamawiający nie jest zainteresowany magazynowaniem asortymentu.
4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania terminu przydatności (§4 ust.2)? Wykonawca dostarczając produkt zapewnia, że każdy wyrób na który przepisy prawa nakładają wskazywanie daty przydatności do użycia posiada ponad 2/3 całego okresu przydatności. Każdy wyrób ma swoje specyficzne i
indywidualne oznaczenie które pozwala na jego pełną identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.
5. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2, 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 nie wyraża zgody.
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