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DZP.26.47.5.2020 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 

endoprotez stawu kolanowego z akcesoriami oraz endoprotez i systemów do endoprotez rewizyjnych 

na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy 47/2020) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 

Dotyczy zapisów umowy §5 ust. 10 oraz zapisów SIWZ, rozdz. I pkt. 1.2, ppkt. 11) 

W związku z produkcją poszczególnych elementów oferowanego asortymentu przez Producentów 

Europejskich czy Zamawiający dopuści etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego 

producenta wyrobu medycznego? Ustawa o wyrobach medycznych jasno określa, że „Dopuszcza się, 

aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane 

profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, 

z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża 

za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.” (Art.14. pkt.2). 

System, których chcielibyśmy zaoferować posiada instrukcję dla bezpośredniego użytkownika 

w języku polskim. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 2 

Dotyczy zapisów umowy  

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. 
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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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 14 umowy, „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady 

powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego”. 

 

Pytanie Nr 3 

Dotyczy zapisów umowy  

Faktury 

Czy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT tylko w formie elektronicznej 

(zapis w formacie PDF)?. W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, 

Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 4 

Dotyczy pakietu nr 1 

Ze względu na rzadko występujące zabiegi endoprotezoplastyki rewizyjnej, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na dostarczanie implantów systemów rewizyjnych (poz. 9a-9h, 21a–21f, 26a-26i) wraz 

z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie Nr 5 

Dotyczy pakietu nr 2 

Ze względu na rzadko występujące zabiegi endoprotezoplastyki rewizyjnej, czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na dostarczanie implantów systemów rewizyjnych (poz. 27a-27f i 32a-32h) wraz 

z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

 

 

 


