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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
221000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu 
biodrowego, kolanowego oraz implanty kręgosłupa wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do 
SIWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. 
 

Znak sprawy: SPZOZ 2IMP / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/S 104-237170 z dnia 02.06.2018r. 

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

1. Grupa III: Czy nie nastąpiłam omyłka w nazwie artykułu, czy powinno być Śruby Herberta tytanowe, 
gniazda typu torx zamiast sześciokątne? 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, powinno być: Śruby Herberta tytanowe, gniazda typu torx. 
2. Grupa V: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z poz. 4-15 stalowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. Grupa V: Czy w poz. 11 nie nastąpiła omyłka w średnicy wkrętu, czy Zamawiający miał na myśli wkręt 

gąbczasty ø6,5,  L gwintu od 16 do 32mm? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, powinno być: wkręt gąbczasty ø6,5,  L gwintu od 16 do 32mm. 
4. Grupa V: Czy w poz. 15 nie nastąpiła omyłka w długości wkrętu, czy Zamawiający miał na myśli wkręt 

o długości  L od 70 do130mm? 

Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, powinno być: wkręt o długości  L od 70 do130mm. 
5. Dotyczy Grupa XX  Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących 

parametrach: Komponent udowy dla przedziału przyśrodkowego w  5 rozmiarach i dla przedziału 
pobocznego w 3 rozmiarach 

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Dotyczy Grupa XX  Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących 
parametrach:Komponent piszczelowy anatomiczny, dla przedziału przyśrodkowego w 7 rozmiarach i 
dla przedziału pobocznego w 4 rozmiarach 

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Dotyczy Grupa XX  Czy Zamawiający dopuści równoważnie endoprotezę o następujących 
parametrach:Wkładka polietylenowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem  piszczelowym ( 
ruchoma wkładka ) dla przedziału przyśrodkowego  w 7 rozmiarach i 7 grubościach oraz dla przedziału 
pobocznego w 3 rozmiarach i 7 grubościach ? 

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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