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Nasz znak : DOP – ZP     244/11                                                   Kraków, dnia 13 grudnia 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 

rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego.”
(ZP 36/2011)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 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.

1. Z  uwagi  na  sprzeczność  zapisów  zawartych  w formularzu  oferty  a  umową  czy 
Zamawiający  w  pkt.  8  b)  OFERTY-zał.  nr  1  do  SIWZ  ujednolici  i  zmieni  termin 
uzupełnienia depozytu zgodnie z zapisem umowy   §8 ust. 2:

• max. 2 dni robocze zamiast 48 godzin
• 1,5 dnia roboczego zamiast 36 godzin
• 1 dzień roboczy zamiast 24  godzin

Ponadto z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy 
wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie 
wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na 
czas.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ   zmienia termin uzupełnienia depozytu    
"b)  czas  uzupełnienia  depozytu  (liczony  od  chwili  telefonicznego  zgłoszenia  takiej  
potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego na piśmie): 

•  (max 2 dni robocze) tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*
• ( 1dzień roboczy) tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*"

2. Z  uwagi  na  sprzeczność  zapisów  zawartych  w formularzu  oferty  a  umową  czy 
Zamawiający  w  pkt.  10  a)  OFERTY-zał.  nr  1  do  SIWZ  ujednolici  i  zmieni  termin 
naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów instrumentarium zgodnie z zapisem 
umowy  §6 ust. 2:

• max. 3 dni robocze zamiast 72 godzin
• 2 dni robocze zamiast 48 godzin
• 1 dzień roboczy zamiast 24  godzin

Ponadto z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy 
wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie 
wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na 
czas.
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Odpowiedź:  Zamawiający  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  zmienia   termin  naprawy  lub 
wymiany uszkodzonych elementów instrumentarium:

"a) czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium lub sprzętu  
pulsacyjnego do płukania wraz z osprzętem : 
•  (max 3 dni robocze) tak/ nie (niepotrzebne skreślić)* 
• ( 2 dni robocze) tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*
• ( 1 dzień roboczy) tak/ nie (niepotrzebne skreślić)*"

Grupa I
1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ udowych anatomicznych 

tylko z tytanu/stopu tytanu zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

2. Czy Zamawiający  w poz.  nr  2 wyrazi  zgodę na zaoferowanie gwoździ  piszczelowych tylko 
tytanowych? zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

3. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ udowych odkolanowych 
tylko stalowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

4. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ udowych krętarzowych 
tylko z tytanu/stopu tytanu zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

5. Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ do kości ramiennej tylko 
stalowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

6. Czy  Zamawiający  w  poz.  nr  6  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  gwoździ  piszczelowych 
rekonstrukcyjnych tylko tytanowych zamiast metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

7. Zwracamy  się  z  prośbą  o  wyjaśnienie  czy  w  poz.  1÷6  należy  podać  cenę  jednej  sztuki 
gwoździa  czy  też  jego  kompletu?  Jeżeli  kompletu  to  czy  Zamawiający  mógłby  dokładnie 
doprecyzować jakie elementy i w jakich ilościach wchodzą w skład kompletu? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że należy podać cenę kompletu, na który się składa 
gwoźdź + 4 śruby blokujące.

8. Czy Zamawiający w poz. nr 7-17 mógłby dokładnie doprecyzować jakie elementy i w jakich 
ilościach wchodzą w skład kompletu? 
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Odpowiedź:  W  skład  kompletu  wchodzą:  płyta  +  4  śruby  korowe  i  dwie  kątowo 
blokowane. 

9. Czy  w  poz.  nr  7  nie  zaszła  omyłka  pisarska  i  zamiast  „płytki  do  bliższej  nasady  kości 
promieniowej” Zamawiający wymaga „płytki do nasady dalszej     kości promieniowej” zgodnie z 
opisem  nagłówkowym  płytki  w  poz.  nr  7,  który  brzmi:  „płytki  kształtowe  z  możliwością 
blokowania śrub do złamań nasady dalszej kości promieniowej- płytka dłoniowa”? 

Odpowiedź:  Tak,   zaszła  pomyłka  pisarska.   Zamawiający  wymaga  płytki  do  nasady 
"  dalszej"   kości promieniowej.  

10. Czy Zamawiający w poz. nr 7 i 10-14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych 
a w szczególności płyt tytanowych blokowanych według własnych rozwiązań konstrukcyjnych 
tzn.  „W  części  trzonowej  pary  rozdzielnych  otworów  –  blokowanego  i 
kompresyjnego.  W  części  nasadowej   otwory  blokowane  o  wielokierunkowym 
ustawieniu  w celu pewnej  stabilizacji  odłamów blokowanych.  Ustalone kątowo 
ustawienie  wkrętów.  Otwory  blokowane  posiadające  oporową  część  stożkową 
oraz  gwintowaną  walcową.  Do  otworów  blokowanych  wkręty  blokowane, 
samogwintujące,  łeb  wkręta  z  oporową  częścią  stożkową  oraz  gwintowaną 
walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym” pozostałe 
parametry  pozostawiając  bez  zmian,  zamiast  zapisu  „podwójne  otwory  w  jednej  części 
gwintowane  pod  śruby  z  gwintowaną  główką  i  końcówkami  samowiercącymi  albo 
samogwintującymi  w  drugiej  części  gładkie  pod  śruby  korowe  lub  otwory  pod  śruby  z 
możliwością blokowania pod zmiennym kątem”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

11. Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w 
szczególności  płyt  prostych  tytanowych  blokowanych  kompresyjnych  3,5  z  ograniczonym 
kontaktem  według  własnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  tzn.  „płytki  posiadające  pary 
rozdzielnych  otworów  –  blokowanego  i  kompresyjnego.  Ustalone  kątowo 
ustawienie  wkrętów.  Otwory  blokowane  posiadające  oporową  część  stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, 
samogwintujące,  łeb  wkręta  z  oporową  częścią  stożkową  oraz  gwintowaną 
walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym”? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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12. Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w 
szczególności  płyt  tytanowych  blokowanych  rekonstrukcyjnych  3,5  według  własnych 
rozwiązań  konstrukcyjnych  tzn.  „płytki  posiadające  otwory  blokowane  i  po  2 
rozdzielne  otwory  kompresyjne.  Otwory  blokowane  o  ustalonym  kątowo 
ustawieniu.  Otwory  blokowane  posiadające  oporową  część  stożkową  oraz 
gwintowaną  walcową.  Do  otworów  blokowanych  wkręty  blokowane  3,5mm, 
samogwintujące,  łeb  wkręta  z  oporową  częścią  stożkową  oraz  gwintowaną 
walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym”? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w szczególności 
w poz. nr 12 płytki blokowanej T do bliższej nasady kości piszczelowej zakładanej od strony 
przyśrodkowej uniwersalnej do prawej i lewej kończyny zamiast płytki z podziałem na wersja 
prawa/lewa? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy Zamawiający w poz. nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w 
szczególności  płytki  do dalszej nasady kości piszczelowej PILON w kształcie krzyża według 
własnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  tzn.  „płytki  posiadające  w  części  trzonowej  pary 
rozdzielnych  otworów  –  blokowanego  i  kompresyjnego.  W  części  nasadowej  otwory 
blokowane.  Możliwość  profilowania  i  docinania  części  nasadowej  w  celu  dopasowania  do 
kształtu  zarówno  prawej  i  lewej  kości.  Podcięcia  od  strony  dolnej  płytki  ułatwiające 
profilowanie.  Otwory  blokowane  posiadające  oporową  część  stożkową  oraz  gwintowaną 
walcową. Do otworów blokowanych wkręty blokowane samogwintujące, łeb wkręta z oporową 
częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe z 
łbem kulistym.” Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

15. Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w 
szczególności  płytki  kształtowej  blokowanej  do  pięty  według  własnych  rozwiązań 
konstrukcyjnych tzn.  „płytka kształtowa tytanowa blokowana do pięty, wersja prawa/lewa. 
Posiadająca otwory blokowane. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory 
blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym 
obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do 
wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane. Łeb wkręta z oporową 
częścią  stożkową oraz  gwintowaną  walcową”?  Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający wyraża 
zgodę.
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16. Czy Zamawiający w poz. nr 17 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych a w 
szczególności  płytki  tytanowej  blokowanej  do  bliższej  nasady  kości  ramiennej  według 
własnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  tzn.  „płytki  posiadające  w  części  trzonowej  pary 
rozdzielnych  otworów  –  blokowanego  i  kompresyjnego.  W  części  nasadowej   otwory 
blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. 
Ustalone  kątowo  ustawienie  wkrętów.  Otwory  blokowane  posiadające  oporową  część 
stożkową  oraz  gwintowaną  walcową.  Do  otworów  blokowanych  wkręty  blokowane, 
samogwintujące,  łeb  wkręta  z  oporową  częścią  stożkową  oraz  gwintowaną  walcową.  Do 
otworów kompresyjnych wkręty korowe z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Grupa II
1. Zwracamy  się  z  prośbą  o  usunięcie  zapisu  dotyczącego  wymogu  zaoferowania 

instrumentarium do śrub kaniulowanych i do płytek ZESPOL z uwagi na to, iż przedmiotem 
zamówienia w grupie II są śrubo-płytki: płytka przezkrętarzowa oraz kłykciowa a nie śruby 
kaniulowane i płyty ZESPOL, które o są wymienione w grupie III. 

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody,   zapis  SIWZ  pozostaje  bez  zmian,   z 
wyjątkiem grupy  II  gdzie  dopisuje  się  zapis:  "do  śrubo  płytek  zamawiający  wymaga 
użyczenia na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy dostawy:

3. Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu załączenia dokumentów potwierdzających 
obserwacje  i  wyniki  kliniczne implantacji  wyrobów (pkt.  III  pdpkt.  3  oraz  pkt.  VI 
pdpkt. 3 SIWZ)?

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U.09.226.1817) dokładnie  określa jakich dokumentów może wymagać 
Zamawiający  w  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  postępowania  przetargowego.  Przepisy 
dotyczące wyrobów będących przedmiotem zamówienia nie wymagają dokumentowania badań i 
obserwacji wskazanych w SIWZ. 

Odpowiedź:      § 5  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz 
form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  (DzU  nr  226,  poz.  1817),  zawiera 
wyliczenie przykładowe dokumentów jakie może żądać zamawiający od Wykonawców. 

W związku  z  tym  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  odstąpienie  od  wymogu 
załączenia  do  oferty  dokumentów  potwierdzających  obserwacje  i  wyniki  kliniczne 
implantacji wyrobów.
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4. Czy Zamawiający  odstąpi  od kryteriów ocen określonych w pkt.  XI  pdpkt.  I.  2  SIWZ dot. 
parametrów  technicznych  oferowanych  wyrobów,  trwałości  oferowanych  wyrobów,  ergonomii 
instrumentarium?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

5. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopisanie  w  §3  ust.  2:  „Zmniejszenie  ilości 
przedmiotu  umowy  w  toku  realizacji  umowy  nie  może  przekroczyć  20%  ilości 
określonej w niniejszej umowie”.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Czy Zamawiający dookreśli,  że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest 
niezmienna (§4 ust.1 )?
W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest 
konieczny gdyż w tracie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie 
jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków 
cena będzie stała i niezmienna. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian

7. Czy Zamawiający zmieni w §8 ust. 1 oraz pkt. III pdpkt. 5 SIWZ oraz pkt. 8 a) 
OFERTY-zał. nr 1 do SIWZ wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian  

8. Czy Zamawiający zmieni godziny dostaw określone w §9 ust 3 na 8-15?
Powyższa zmiana wynika z krótkiego okresu jaki wskazał zamawiający. Dostawy realizowane są 
poprzez firmy kurierskie które mogą nie zdążyć z dostawą do godz. 13.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia godziny dostawy  określone w §9 ust 3 na 8-14.

9. Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie 
liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany  towar  powinien  zostać  przesłany  Wykonawcy  w  celu  ustosunkowania  się 
Wykonawcy do złożonej reklamacji.  Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę 
obowiązek  wymiany  towaru  jedynie  w  oparciu  o  przesłane  zgłoszenie  bez  możliwości 
ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:   Tak, Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 umowy :   

"2. W  razie  stwierdzenia  wad  dostarczonych  wyrobów  medycznych  lub  ich  uszkodzenia  w  czasie 
transportu  Odbiorca  niezwłocznie  wyśle  Dostawcy  zawiadomienie  wraz  z  protokołem 
stwierdzającym wadę lub uszkodzenie. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić 
reklamowane wyroby medyczne na wolne od wad w terminie 7 dni  od dnia  przesłania  pisma 
reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem."
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10. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12 ust. 2 pkt 2 
na „w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonych wyrobów medycznych za 
każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w §8 ust. 2”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia wysokość kary umownej określonej w zapis § 12 
ust. 2 pkt 2 pkt. 1 załącznika nr 4 do SIWZ zmieniając na zapis: 

"2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy 
dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w § 8 ust. 2,"

11. Czy  Zamawiający  doda  zapis  w  §  14,  że  odstąpienie  od  umowy  przez 
Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy 
zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia zapis § 14 w załączniku nr 4 do SIWZ  i dodaje 
zapis o następującej treści:

"2. Odstąpienie od umowy przez Odbiorcę będzie poprzedzone wezwaniem Dostawcy do realizowania  
umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami odnośnie przyczyn wymienionych w ust. 1  
pkt. 1,2,3,5."

Pytanie 1 - dot. grupa I

poz.  7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki  do dalszej  nasady kości  promieniowej od 
strony dłoniowej,  prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami 
akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe 2,5 mm. Dwa rzędy otworów w głowie, w 
tym 1 podłużny,  pozycjonujący oraz 4 otwory pod druty Kirschnera. 26° pochylenia dłoniowego. Dwa 
punkty fiksacji wyrostka rylcowatego. Od 3 do 9 otworów pod śruby 3,5 mm w trzonie, w tym 1 
podłużny,  pozycjonujący. Spłaszczony koniec dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali 
nierdzewnej w rozmiarach od 62 do 135 mm. W głowie od 7 do 8 otworów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - dot. grupa I

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki blokująco-kompresyjnej prostej 3,5 mm  z 
okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na 
obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 - dot. grupa I
Poz. 9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki blokująco-kompresyjnej rekonstrukcyjnej 3,5 
mm  z  okrągłymi,  gwintowanymi  otworami  akceptującymi  zarówno  śruby  blokowane  jak  i  śruby 
korowe?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dot. grupa I
Poz. 10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do dalszej nasady kości udowej,  prawe i  
lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi 
otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 5 punktów fiksacji w nasadzie. 
Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod 
drut  Kirschnera  oraz  3  wcięcia  ułatwiające  założenie  dodatkowych,  niezależnych śrub ciągnących. 
Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399 mm. Możliwość założenia płyty metodą 
małoinwazyjną z celownika przeziernego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - dot. grupa I

Poz.  11.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytki  do  bliższej  nasady  kości  piszczelowej 
zakładane od strony bocznej  prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi 
otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem 
tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia  
ułatwiające  założenie  dodatkowych,  niezależnych  śrub  ciągnących.  Spłaszczony  koniec  dalszy  dla 
małoinwazyjnego  wprowadzenia  z  ostatnim  otworem  pod  aparat  kompresyjny.  Implanty  ze  stali 
nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm oraz pod śruby 4,5 
mm w rozmiarach od 94 do 309 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - dot. grupa I
Poz.  12.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytki  o  zmiennym kącie  blokowania  VLP  do 
bliższej nasady kości piszczelowej zakładana od boku i od strony tylnoprzyśrodkowej,  prawe i lewe, 
anatomicznie  ukształtowane  z  okrągłymi,  gwintowanymi  otworami  akceptującymi  zarówno  śruby 
blokowane jak i śruby korowe. Płytki cienkie o grubości od 1,5 mm do 2 mm ułatwiające kompresyjne 
konturowanie płytek do anatomii kości. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, 
niezależnych śrub ciągnących oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 
od  4  do  7  otworów  w  rozmiarach  od  64  mm  do  98  mm?  Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający 
dopuszcza.

Pytanie 7 - dot. grupa I
Poz.  13.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytki  do  dalszej  nasady  kości  piszczelowej 
przyśrodkowe  prawe  i  lewe,  anatomicznie  ukształtowane  z  okrągłymi,  gwintowanymi  otworami 
akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przyśrodkowe  ze spłaszczonym 
końcem dalszym dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. 
Implanty  ze  stali  nierdzewnej.  Płytki  w  rozmiarach  od  146  do  272  mm?  Odpowiedź:  Tak, 
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 8 - dot. grupa I
Poz.  14.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytki  do  dalszej  nasady  kości  piszczelowej 
przednioboczne   prawe  i  lewe,  anatomicznie  ukształtowane  z  okrągłymi,  gwintowanymi  otworami 
akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne  z 3 wcięciami 
ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla 
małoinwazyjnego  wprowadzenia.  Płytki  w  rozmiarach  od  72  do  186  mm?  Odpowiedź:  Tak, 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - dot. grupa I
Poz.  15.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytka  o  zmiennym kącie  blokowania  VLP  do 
dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od przyśrodka, strony przedniej i od strony tylnej. prawe i 
lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby 
blokowane jak i śruby korowe. Płytki cienkie o grubości od 1,5 mm do 2 mm ułatwiające kompresyjne 
konturowanie płytek do anatomii kości. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki od 3 do 6 otworów w 
rozmiarach od 47 mm do 127 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - dot. grupa I
Poz.  16.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  płytki  do  kości  piętowej  prawe  i  lewe, 
anatomicznie  ukształtowane  z  okrągłymi,  gwintowanymi  otworami  akceptującymi  zarówno  śruby 
blokowane jak i śruby korowe.  Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 12 otworowe w rozmiarach od 60 
mm do 68 mm?  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - dot. grupa I
Poz. 17. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i 
lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby 
blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania 
uszkodzeń mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. 
Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego 
wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 89 
do  216  mm  oraz  pod  śruby  4,5  mm  w  rozmiarach  od  93  do  246  mm?  Odpowiedź:  Tak, 
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - dot. grupa I
Poz. 1,2,3,5,6  Czy zamawiający wymaga, aby komplet stanowił  gwóźdź + 4 śruby blokujące? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 13 - dot. grupa I
Poz. 4   Czy zamawiający wymaga, aby komplet stanowił  gwóźdź + śruba doszyjkowa (lub komplet 
śrub doszyjkowych) + śruba dystalna? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie 14 - dot. grupa I
Dotyczy pozycji od 7 do 17.  Czy zamawiający mógłby określić jaką ilość śrub blokowanych oraz jaką 
ilość śrub nieblokowanych stanowi komplet do każdej pozycji?
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Odpowiedź:  Za  komplet  można  uważać  płytę  i  4  śruby  korowe  i  2  śruby  blokowane 

blokowane.

dotyczy grupy 4: Czy Zamawiający dopuści w powyższym pakiecie endoprotezę cementową stawu 

biodrowego  bez  systemu do  pulsacyjnego  płukania,  zgodnie  z  opisem przedmiotu  zamówienia  w 

załączniku nr 6.  Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ w taki 

sposób że wykreśla zapis : "F. SYSTEM DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA"

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

Nowy termin składania ofert: 16 grudnia 2011 r. godz. 10:00 termin otwarcia ofert  16 
grudnia 2011 r. godz. 10:30
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