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Dotyczy sprawy: ZP/1/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na

 „Endoprotezy i implanty ortopedyczne”

Pytanie nr 1
Czy w pakiecie   19   Zamawiający celem przygotowania rzetelnej oferty wyrazi zgodę na wydzielenie osobnej 
pozycji pozwalającej na wycenę ostrzy i frezów? 
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 2
Czy  w  pakiecie  nr  23 Zamawiający  dopuści  cement  kostny  z  antybiotykiem w postaci  gentamycyny  w 
opakowaniu 1x40g?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 3
Czy w celu prawidłowej  realizacji  umowy Zamawiający wyrazie  zgodę na dodanie poniższego zapisu do 
rozdziału Xlll SIWZ 
„W  cenie  oferty  uwzględnione  są  wszystkie  koszty  usług  dodatkowych  związanych z  kompletnym 
wykonaniem zadania, tj. koszty transportu i przesyłek, cło, koszty ubezpieczenia, udostępnienie kompletnego 
instrumentarium niezbędnego do implantacji”.
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 4
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  w  Pakiecie  nr  37 poz.  Gwoździe  śródszpikowe  udo 
gwoździ o dł. 200-440mm dla wersji odkolanowej zamiast 150-440mm?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  Pakiecie nr 37 poz. Gwoździe śródszpikowe piszczel 
gwoździ blokowanych śrubami blokującymi Ø 4,5mm i 5,0mm?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności w Pakiecie nr 37 poz. Gwoździe śródszpikowe piszczel?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  Pakiecie nr 37 poz. Gwoździe śródszpikowe piszczel 
zaślepek Ø 11mm zamiast Ø 11,5mm?
Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8
Czy w Pakiecie nr 37 poz. Gwoździe śródszpikowe piszczel – rekonstrukcyjny Zamawiający ma na myśli 
gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kompresyjny a nie rekonstrukcyjny?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian



Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 39 mógłby sprecyzować ilość śrub blokowanych i korowych składających 
się na komplet każdej pozycji płytek blokowanych?
Odpowiedź: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 38 dopuści możliwość zaoferowania śrub kaniulowanych Herberta o średnicy 
3,0/3,9mm o długościach 12-30mm, zmiana co 2mm?
Odpowiedź: Tak

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl
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