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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221000 euro na dostawę    
leków i materiałów opatrunkowych oraz implantów ortopedycznych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych 
w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ. 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI IMP / 2019   Nr ogłoszenia - 501418-N-2019 z dnia 08.01.2019r.  

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kość 
promieniowej, wąskiej, szerokiej, dłoniowej, lewej, prawej lub do głowy kości promieniowej, otwory 
blokująco-kompresyjne z gwintem stożkowym, zamiast otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

2. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej, prostej, 
kompresyjnej 5-12 otworów blokująco-kompresyjnych z gwintem stożkowym zamiast otworów z gwintem 
walcowym na pełnym obwodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

3. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do bliższej 
nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3-8 otworów blokująco-kompresyjnych z gwintem stożkowym 
zamiast otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do nasady 
kości strzałkowej na stronę boczną kości, prawa i lewa. W części nasadowej minimum 5 otworów 
blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 10 dopuści śrubę tytanową Ø 11 mm ze śrubą kompensacyjną 
uniemożliwiającą migrację śruby do miednicy zamiast kołnierza. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Czy zamawiający w grupie 5B1 pozycja 12 dopuści wkręt blokujący tytanowy z łbem stożkowym zamiast 
walcowego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert                       

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski 
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