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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

 „Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 
rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego” 

(ZP 35/2013)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U.  z  2013  r.  poz. 907  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez  
uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1
Mając na uwadze fakt, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych wraz utworzeniem depozytu w 
okresie  12 miesięcy,  wnioskujemy o wykreślenie  zapisu o treści „Dostarczone przez Dostawcę wyroby medyczne  będą 
posiadać .... - letni (min. 2-letni) termin ważności sterylności,
licząc od daty dostawy” zwracając uwagę iż, implanty zdeponowane u Zamawiającego podlegają bezwzględnej wymianie w 
przypadku utraty terminu przydatności do użycia. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapisu na poniższą treść: 
„Dostarczone przez Dostawcę wyroby medyczne będą posiadać .... -  (12 miesięczny) termin ważności sterylności,
licząc od daty dostawy”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy  w pakiecie nr 4 Zamawiający  wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl.  
instrumentarium,  a  w  razie  zwiększonego  zapotrzebowania  dostawy  drugiej  linii  wraz  
z instrumentarium ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl. 
instrumentarium?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Czy  Zamawiający  dopuści  w  grupie  nr  8  system  modularny  pozwalający  na  użycie  opcji  protezy  połowiczej  ,  całkowitej  i  
odwróconej z możliwością wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy przy ewentualnej rewizji?
System posiada : 
Trzpień ramienny tytanowy , cementowy   i bezcementowy  w minimum 4 rozmiarach , kat szyjkowo trzonowy ok 135 stopni
Głowa kości ramiennej bezcementowa w rozmiarach od 42 do 50 mm , część łopatkowa protezy cementowa w 3 rozmiarach z 
czterema gwintownikami , wykonana z polietylenu  o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie.
Element łopatkowy bezcementowy , mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia . 
Głowa elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40 mm, element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu,
Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40 mm w trzech wysokościach

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 5
Czy  w pakiecie nr 3 Zamawiający  wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. każdego rozmiaru oraz 1 kpl.  
instrumentarium,  a  w  razie  zwiększonego  zapotrzebowania  dostawy  drugiej  linii  wraz  
z instrumentarium ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 6
Dotyczy grupy 4
Czy Zamawiający dopuści krótki trzpień uniwersalny. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zapisy  SIWZ bez zmian.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,  zamieszczone  
na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 24 lutego 2014 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 24 lutego 2014 r.  godz. 10:30.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew J. Król
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