
 

              
                    Katowice, dnia 06.05.2016 r.   

           
ZP/1568/16 
 
 

Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i cementu kostnego wraz z dzierżawą 

instrumentariów oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu w rozbiciu na pakiety. 
 

 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr III zaoferowanie płytek i wkrętów o parametrach jak niżej: 

1. Tytanowa płytka blokowana rekonstrukcyjna Ø 3.5mm, 11 x 3,9; 6,8,10 otworów 
2. Tytanowa płytka blokowana rekonstrukcyjna Ø 3.5mm, 11 x 3,9; 6,8,10 otworów 
3. Tytanowa płytka blokowana rekonstrukcyjna Ø 3.5mm, 11 x 3,9; 6,8,10 otworów 
4. Tytanowy wkręt blokujący śr. 2,3; długość 12-20mm 
5. Tytanowy wkręt blokujący śr. 3,5; długość 10-60mm 
6. Śruby tytanowe kaniulowane pełnogwintowe, śr. 3,5mm; długość 35mm 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Czy Zamawiający w Pakiecie V, 2. poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego 

ramiennego posiadającego w części bliższej 2 otwory? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie III, 2. Implanty poz. 1dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 10 x 2,5mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie III, 2. Implanty poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 8,8 x 1,8mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie III, 2. Implanty poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 12 x 2,5mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 6 Czy Zamawiający w Pakiecie III, 2. Implanty poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby tytanowej 

kaniulowanejpełnogwintowej o długości 34mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 7 Czy Zamawiający w Pakiecie V, 2. Implanty poz. 3dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 

śródszpikowego ramiennego z zastosowaniem śrub blokujących wzajemnie niewspółpracujących? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 8 Czy Zamawiający w Pakiecie V, 2. Implanty poz. 5dopuści możliwość zaoferowania gwoździa 

śródszpikowego długiego do załamań złożonych bliższego końca kości udowej gamma posiadającego w 
części dalszej 3 otwory dynamiczne dla śrub blokujących? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego gwoździa  
Pyt. 9 Pakiet nr III Płyty i wkręty 



 

Dotyczy pkt 1 Opłata dzierżawna 
Czy Zamawiający dopuści instrumentaria w kontenerach do sterylizacji według własnych rozwiązań 
konstrukcyjnych danego Wykonawcy zamiast siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 10 Pakiet nr III Płyty i wkręty 

Dotyczy pkt 1 Opłata dzierżawna 
Czy Zamawiający dopuści dwa oddzielne instrumentaria do podanych płyt? Powyższe wynika z faktu 
różnych systemów płyt. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 11 Pakiet nr III Płyty i wkręty 
 Dotyczy pkt 2 Implanty 

Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści płytki o wymiarze 11,0x2,8 zamiast 10,0x2,6 ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 12 Pakiet nr III Płyty i wkręty 
 Dotyczy pkt 2 Implanty 

Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści wkręty o dł. od 12mm zamiast od 10mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 13 Pakiet nr III Płyty i wkręty 
 Dotyczy pkt 2 Implanty 

Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści wkręty o dł. 34 lub 36mm zamiast 35mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wkrętów dł. 36mm. 
Pyt. 14 Pakiet nr III Płyty i wkręty  

Dot. zapis pod formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 
Pkt. 1  - Czy Zamawiający odstąpi od banku wyrobów drobnych tj. wkrętów poz. 4-6 na rzecz dostaw 
sukcesywnych na podstawie złożonego zamówienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 15 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w zakresie 0-15mm zamiast 0-25mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 16 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w zakresie 0-5mm zamiast 0-15mm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 17 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie jednego instrumentarium obsługującego gwoździe 
typu gamma krótkie i długie  z poz. 4 i 5 ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 18 Pakiet nr V Gwoździe śródszpikowe 

Dotyczy pkt 2 Implanty 
Zapisy dot. banku – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie, że ilości i rozmiary implantów 
mających znajdować się w banku  zostaną ustalone pomiędzy stronami umowy zamiast po min. 2 szt. z 
każdego rozmiaru? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 19 dot. wzoru umowy dostawy z komisem: 



 

 §1 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, iż dzierżawa instrumentariów oraz 
urządzeń niezbędnych do wykonania zabiegu będzie w takim zakresie, jak przewidują to zapisy przy 
poszczególnych pakietach? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 20 dot. wzoru umowy dostawy z komisem: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust. 3: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku 
realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.Wyrok Sądu 
Okręgowego  w Warszawie z dnia 15-01-2004 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 dostawca: „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”. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
 Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, nie jest w stanie podać (%) 

przypuszczalnej wielkości niezrealizowania umowy. Przy szacowaniu wartości zamówienia Zamawiający 
brał pod uwagę ilość przewidywanych (również na podstawie warunków kontraktu z NFZ) zakupów 
implantów w trakcie trwania umowy, jednak ilości te nie są przewidywalne w 100%. Podając konkretną 
wielkość (%) niezrealizowania umowy Zamawiający zobowiązuje się do zakupu określonej minimalnej 
ilości, co w przypadku mniejszego (z różnych przyczyn) zapotrzebowania może okazać się dla 
Zamawiającego niekorzystne. Szpital, ze względu na specyfikę swojej działalności, nie jest w stanie 
zaplanować (tak jak np. w zakładzie produkcyjnym) wykonania konkretnej ilości konkretnych zabiegów, 
i co za tym idzie, określić dokładnej ilości implantów, nawet z tolerancją -20%.  

 Ponadto, wprowadzając w § 1 ust. 3 umowy zapis proponowany przez Wykonawcę, w przypadku 
mniejszego zużycia implantów (np. tylko jednej pozycji z pakietu) Zamawiający zgodnie z warunkami 
umowy zobowiązany będzie do zakupu minimum 80% ilości implantów. Po zakończeniu umowy (dostawy 
i dzierżawy instrumentarium) Zamawiający posiadałby pewną ilość implantów, których użycie 
ograniczone jest np. terminem ważności (wyrób medyczny sterylny), a jednocześnie nie miałby możliwości 
ich wykorzystania z uwagi na brak instrumentarium do ich zaimplantowania – trudno bowiem zakładać, że 
następna umowa zostanie zawarta z tym samym Wykonawcą. Należy przy tym uwzględnić, że 
Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do dysponowania środkami 
publicznymi z zachowaniem zasady gospodarności i celowości. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis zawarty § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy dostawy z 
komisem, który przewiduje ewentualność przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie 
zrealizowania wszystkich ilości produktów zawartych w załączniku    nr 1 do SIWZ. 

Pyt. 21 dot. wzoru umowy dostawy z komisem: 
Czy Zamawiający usunie w §3 ust. 3?Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają złożenia podpisu pod 
fakturą. Ponadto pragniemy zauważyć, iż sama faktura jest jedynie dokumentem księgowym, natomiast 
zamówienie i umowa stanowi podstawę powstania zobowiązania. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis nie dotyczy „podpisów pod fakturą” lecz stanowi wyraźne 
zastrzeżenie ze strony Zamawiającego, że jeżeli jakikolwiek podpis pracownika Zamawiającego znajdzie 
się na dokumencie księgowym w jakichkolwiek okolicznościach, nie będzie on świadczył o uznaniu 
wierzytelności wynikającej z danej faktury. Postanowienie jest wynikiem doświadczeń handlowych 
Zamawiającego.  

Pyt. 22 Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony  
od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?Reklamowany towar powinien 
zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy  



 

do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany 
towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 22 dot. wzoru umowy dostawy z komisem: 

 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1: 
a. Lit. a z 20zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru, 
b. Lit. b z 20zł na 0,2% wartości reklamowanego towaru, 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 
wygórowanej kary umownej.  

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy 
uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które 
może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie 
jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi 
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności 
celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność 
czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c.  
w zw. z art. 58 § 1 k.c. 
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 23 dot. wzoru umowy dostawy z komisem: 

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 i 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 24 Dotyczy umowy na pakiet VI: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 25 Dotyczy umowy na pakiet VI: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 26 Dotyczy umowy na pakiet VI: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



 

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego –  kara umowna w wysokości 
50 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego zamówienia 
cyklicznego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zamówienia cyklicznego 
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy –  kara 
umowna w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia 
danej reklamacji, lecz nie więcej niż 500,00 zł. przy jednej reklamacji oraz nie więcej niż 10% wartości 
brutto reklamowanej części przedmiotu umowy 
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
stanowiąca równowartość 10% niezrealizowanej części wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) 
wskazanej w ofercie przetargowej, tj. _________ zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 27 Dotyczy umowy dzierżawy instrumentarium: 

Dostarczenie zdezynfekowanego instrumentarium nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy, pod rygorem zapłaty Zamawiającemu kary umownej w kwocie 50,00 zł. za każdy 
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy. 
Koszty dostarczenia instrumentarium do miejsca używania, w tym transportu i rozładunku  obciążają 
Wykonawcę. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 28 Dotyczy umowy na pakiety II, XI, XVIII: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której 
wzór przesyłamy w załączeniu? 

UMOWA PRZECHOWANIA 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. pomiędzy: 
………………. z siedzibą w ……………………………………………………  wpisanym 

do…………………………………………………………………..…..pod numerem……………….., NIP………………., 

REGON………………, 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Przechowawcą 

a  

…………………. z siedzibą w …………………………………………………… wpisaną do 

………………………………………………., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: …………………., NIP: …………………………., REGON ……………………….., 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Składającym. 
§1 

 



 

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.  

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje 
się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn 
Pani/Pan___________________ 

§2 
1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 

obowiązywania Umowy. 
2. 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.  

3. 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. 

§6 
1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur 

opisanych w umowie. 
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie  

3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  
3. 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. 

4. 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 
1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli 

warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 
2. 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 …………………………………………………j, 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 

                                                                                              
  

Załącznik nr  3 

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  
 

 
 

Załącznik nr  2 
 

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 podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 29 Dotyczy umowy na pakiety II, XI, XVIII: 



 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 30 Dotyczy umowy na pakiety II, XI, XVIII: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek dostawy do czasowego podmagazynu -  

kara umowna w wysokości 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto opóźnionej części dostawy 

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 10 zł. za każdą rozpoczętą godzinę  opóźnienia, licząc od 7 godziny po 
godzinie złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 500,00 zł. przy jednej reklamacji,  jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części umowy 

c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części oferty brutto, tj. …. zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 31 Dotyczy umowy dostawy z komisem: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której 
wzór przesyłamy w załączeniu? 

UMOWA PRZECHOWANIA 
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. pomiędzy: 
………………. z siedzibą w ……………………………………………………  wpisanym 

do…………………………………………………………………..…..pod numerem……………….., NIP………………., 

REGON………………, 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Przechowawcą 

a  

…………………. z siedzibą w …………………………………………………… wpisaną do 

………………………………………………., … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: …………………., NIP: …………………………., REGON ……………………….., 

reprezentowanym przez: 

1)............................................................................................................................................, 

2) ..........................................................................................................................................., 

zwanym dalej Składającym. 
§1 

 



 

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.  

4. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje 
się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn 
Pani/Pan___________________ 

§2 
4. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia 

obowiązywania Umowy. 
5. 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.  

6. 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. 

§6 
5. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur 

opisanych w umowie. 
6. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie  

3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  
7. 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. 

8. 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 
3. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli 

warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 
4. 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 …………………………………………………j, 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 

                                                                                              
  

Załącznik nr  3 

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  
 

 
 

Załącznik nr  2 
 

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 podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 32 Dotyczy umowy dostawy z komisem 



 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 2 poprzez wprowadzenie 
następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 33 Dotyczy umowy dostawy z komisem: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 34 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek uzupełnienia podmagazynu -  kara 
umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto opóźnionej części dostawy 
b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek reklamacji złożonej na podstawie umowy –  
kara umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu złożenia 
danej reklamacji, lecz nie więcej niż 500,00 zł. przy jednej reklamacji,  jednak nie więcej niż 10% wartości 
brutto reklamowanej części umowy 
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara umowna 
stanowiąca równowartość 10% niezrealizowanej części wartości brutto zamówienia (przedmiotu umowy) 
wskazanej w ofercie przetargowej, tj. _________ zł.    

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 35 Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza termin „paszport pacjenta”, 

który to dokument ma zostać dostarczony szpitalowi ,a wspomniany w pakiecie V. 
Odp.: Tzw. „paszport pacjenta” to dokument do wypełnienia przez Zamawiającego po zabiegu, który powinien 

zawierać; 
1) dane pacjenta 
2) datę zabiegu 
3) nazwę i rodzaj wszczepionego implantu (włącznie z podaniem producenta  implantu i materiału, 

z jakiego jest wykonany) 
4) LOT + REF 
5) datę ważności implantu 
Pacjent posiadając taki dokument może go okazać np.: w innej placówce leczniczej (badanie MR), na 
lotnisku itp. 

Pyt. 36 Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu gwoździ tytanowych z pakietu V, 
w celu uzyskania możliwości zaproponowania swoich wyrobów zamawiającemu, oraz swoich najlepszych 
cen. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 37 Czy zamawiający zmieni zapisy umowy w paragrafie 6 z: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne” Na: ” Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu kary umowne” 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 38 Czy zamawiający zmieni zapisy umowy w paragrafie 2 pkt 3 z: Wykonawca uzupełnia ilość 

zaimplantowanego przedmiotu umowy (poprzez uzupełnianie stanu podmagazynu) w ciągu 2 dni 
roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia o zużyciu” Na: „Wykonawca uzupełnia ilość 
zaimplantowanego przedmiotu umowy (poprzez uzupełnianie stanu podmagazynu) w ciągu 5 dni 
roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia o zużyciu” 



 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
 
 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
 
 
 

  Prezes Zarządu 
 
 
         mgr inż. Krzysztof Zaczek
 


