
Śrem, dnia 10.03.2015 r.

Dotyczy sprawy: ZP/5/PN/15

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r.
poz. 907 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
„ Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala w Śremie Spółka z o. o.”

Pytanie 1:
Zamówienie częściowe 22 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  implantów  wraz  
z  instrumentarium  na  zasadzie  Loaner  Set  tj.  każdorazowo  do  zabiegu,  
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym ?
Odpowiedź:
Dopuszczamy taką możliwość.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści do pakietu nr 15:
Endoproteza cementowa,  kłykciowa,  część  udowa z  chromokobaltu,  anatomiczna w 5 rozmiarach,  część 
piszczelowa  tytanowa  w  10  rozmiarach,  wkładki  z  polietylenu  o  zwiększonej  odporności  na  ścieranie, 
mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9,  10,  12,  14,  17,  20,  23,  mm. Proteza z 
możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia 
protezy pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego 
wyboru  wkładki  wysoko stabilizującej  oraz  PS.  Rzepka  w całości  wykonana z  polietylenu o zwiększonej 
odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Możliwość zaopatrzenia komponentu udowego w 
augmentację oraz trzpień prosty i offsetowy. Cement kostny rewizyjny z gentamycyną 2 x 40 g. Jednorazowy 
bakteryjny system płuczący.
Odpowiedź:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:
Pytanie do pakietu 22.
Czy  Zamawiający  w pakiecie  nr  22  wyrazi  zgodę  na  dostarczanie  implantów   wraz  z  instrumentami  na 
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?
Odpowiedź:
Dopuszczamy taką możliwość.

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

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

warunkow zamowienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego
www.szpitalwsremie.pl


