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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania  w  trybie  przetargu nieograniczonego o  wartości  przekraczającej  równowartość 
130000 euro na dostawę implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu 
biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV – 33183100-
7 Implanty ortopedyczne; 33600000-6 Produkty farmaceutyczne.

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2013   Nr ogłoszenia – 2013/S 101-172872 z dnia 28 -05- 2013r                       

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

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie implantu według opisu: GRUPA XIV - Wykonawca 
dostarczy kompletne instrumentarium umieszczone w kontenerach do sterylizacji, niezbędne do 
implantacji dostarczonych protez. Instrumentarium to zostanie dostarczone wraz z pierwszą 
dostawą protez i będzie przechowywane w siedzibie Zamawiającego przez okres trwania umowy. 
W skład systemu musi wchodzić nowoczesne modularne instrumentarium pozwalające na 
precyzyjne i proste dokonanie implantacji endoprotez cementowych i bezcementowych jednym 
instrumentarium. Raszpla powinny opracowywać jamę szpikową  pod właściwy rozmiar trzpienia 
oraz ponadto musi być jednocześnie przymiarem endoprotezy co w połączeniu z główką próbną 
pozwali dobrać właściwy rozmiar implantów i ułatwić dalszy zabieg. Frezy panewkowe 
bezwzględnie muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem motorowym 
Aesculap lub Synthes. Wykonawca w pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie  dwa komplety 
endoprotez. Wykonawca uzupełni zużyte elementy odpłatnie do pełnego kompletu, pozostałe 
elementy endoprotezy pozostaną w użyczeniu u Zamawiającego.  Endoprotezy cementowe, 
bezkołnierzowe, stawu biodrowego w minimum 7 rozmiarach, z lateralizacją (off-set) rosnącym z 
każdym rozmiarem, trzpień prosty o przekroju prostokątnym dla lepszej stabilizacji derotacyjnej, 
stop CoCr wysokopolerowany, eurostożek 12/14. Głowa metalowa (S,M,L,XL,XXL) Ø28mm. 
Panewka w rozmiarze 42-60mm, polietylenowa z pierścieniem metalowym do orientacji 
przestrzennej RTG. Korek kaniulowany o średnicy zgodnej z rozmierem trzpienia. Endoprotezy 
bezcementowe, bezkołnierzowe, stawu biodrowego w minimum 10 rozmiarach, z lateralizacją (off-
set) rosnącym z każdym rozmiarem, trzpień prosty o przekroju prostokątnym dla lepszej stabilizacji 
derotacyjnej, stop tytanowy w 1/3 pokryty plazmą tytanową, eurostożek 12/14. Głowa metalowa 
(S,M,L,XL,XXL) Ø 28, 32mm i głowa ceramiczna (S,M,L) Ø32mm.  Panewka hemisferyczna 
tytanowa o rozmiarze 44-69 mm wkręcana oraz o rozmiarze 44-68mm press-fit z napyloną plazmą 
tytanową i 2 śrubami tytanowymi. Wkład polietylenowy ( typu symetrycznego, asymetrycznego i 
antyluksacyjnego) Ø28, 32mm  i wkład ceramiczny Ø32mm. Bezpłatne udostępnienie kompletnego 
instrumentarium na czas obowiązywania umowy. W ostatniej kolumnie tabeli należy wymienić 
WSZYSTKIE numery katalogowe z zakresu danego asortymentu  

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
                            Eugeniusz Giba

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

