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Nasz znak: ZP.271-   281.26/16             Kraków, dnia 27.09.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Dostawę implantów ortopedyczno - urazowych (ZP 26/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm. ) Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez Wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1 - GRUPA XXVI - SYSTEMY DO SZYCIA ŁĄKOTEK

Czy Zamawiający dopuści:

 Sterylny  zestaw  do  szycia  łąkotek  typu  Sequent  złożony  z  3  podłużnych  implantów
wykonanych  z  materiału  PEEK  pozwalający  założyć  1  lub  2  szwy  z  jednego
aplikatora.  Aplikatory  dostępne  w  zagięciu  15  stopni.  System  zaopatrzony  w
samozaciskający  się  węzeł  z  kontrolowanym  dociskiem.  Zestaw  fabrycznie
wyposażony  w  jednorazową  kaniulę  prowadzącą  mocowaną  na  igle  aplikatora,
chroniącą  implanty  przed  uszkodzeniem  podczas  wprowadzania  igły  aplikatora  do
stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego
aplikatora do wprowadzania implantu ) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu do przetargu, gdyż propono-
wany produkt nie występuje w zmiennych zagięciach,  oraz ma powyżej dwóch 
kotwiczek na jednym implancie. 

Pytanie 2 Część 1. ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU 
BIODROWEGO.

Czy Zamawiający dopuści,  trzpień   prosty,  gładki,  wysokopolerowany,  bezkołnierzowy z
centralizerem w  kształcie  podwójnego  klina,  oferowany w 7  off-setach  (30mm,  33mm,
35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm, 56mm) i 22 rozmiarach, z głową ceramiczną o średnicy 28
mm, 32 mm, 36 mm w minimum trzech długościach szyjki, z głową metalową o średnicy 28
mm lub  32  mm w minimum trzech  długościach  szyjki,  oraz  panewkę  polietylenową  z
okapem,  dwuprofilową  w  wersji  niskiej  lub  wysokiej  oraz  panewkę   polietylenową  z
dystanserami  do  równomiernego  rozprowadzania  cementu  z  okapem  oraz   panewkę
wykonaną  z   polietylenu   III  generacji  poddaną  procesowi  wyżarzania  (annealing)  z
dystanserami do równomiernego rozprowadzania cementu i kołnierzem presuryzacyjnym na
głowy o średnicy 28,32,36 mm, korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o
średnicy od 8 do 20 mm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza do grupy I trzpienia prostego a zwłaszcza
konusu - stożka innego niż Euroconus 12/14 mm. 
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Pytanie 3  Część 2. ENDOPROTEZA CAŁKOWITA  i BIPOLARNA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO.

Czy Zamawiający dopuści,  trzpień   prosty,  gładki  ,  wysokopolerowany,  bezkołnierzowy z  centralizerem w kształcie
podwójnego klina, oferowany w 7 off-setach (30mm, 33mm, 35,5mm, 37,5mm, 44mm, 50mm, 56mm) i 22 rozmiarach, z
głową ceramiczną o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum trzech długościach szyjki, z głową metalową o średnicy
28  mm  lub  32  mm  w  minimum  trzech  długościach  szyjki.  Głowę  Bi-Polarną   w  rozmiarach  44-72  mm  średnicy
zewnętrznej,  średnica  wewnętrzna  28mm.  Głowa  wewnętrzna  blokowana  jednoelementowym pozytywnym systemem
blokującym; konstrukcja zapewniająca samośrodkowanie obu elementów  optymalne przenoszenie obciążeń. Panewkę
polietylenową z okapem, dwuprofilową w wersji niskiej lub wysokiej oraz panewkę  polietylenową z dystanserami do
równomiernego  rozprowadzania  cementu  z  okapem oraz   panewkę  wykonaną  z   polietylenu   III  generacji  poddaną
procesowi  wyżarzania  (annealing)  z  dystanserami  do  równomiernego  rozprowadzania  cementu  i  kołnierzem
presuryzacyjnym na głowy o średnicy 28,32,36mm, korek polietylenowy do zamknięcia kanału szpikowego o średnicy od
8 do 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu zaproponowany asortyment dla grupy II tj. jak w specyfikacji 
(trzpień prosty wysokopolerowany, z konusem innym niż 12/14. 

Pytanie  4 - GRUPA XXVI - SYSTEMY DO SZYCIA ŁĄKOTEK

Czy Zamawiający dopuści: Sterylny zestaw do szycia  łąkotek  typu Sequent  złożony z  3  podłużnych implantów
wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w
zagięciu 15 stopni.  System zaopatrzony w samozaciskający  się  węzeł  z  kontrolowanym dociskiem.  Zestaw
fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty
przed  uszkodzeniem  podczas  wprowadzania  igły  aplikatora  do  stawu  i  służącą  do  pomiaru  wielkości
uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu ) ?

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

Pytanie  5 - Czy Zamawiający mógłby określi w Grupie 19 poz. 1 jaki zakres długości wymaga dla drutów Kirschnera?

Odpowiedź: zakres drutów o długości 150 mm i 310 mm 

Pytanie  6 -Czy Zamawiający zgodzi się w Grupie 19 poz. 1 na zaoferowanie drutów o długości 150 mm i 310 mm ?

Odpowiedź: Długości drutów Kirschnera 150 i 310 mm są akceptowalne, ale druty muszą być dostarczone w różnych 
średnicach wg specyfikacji.

Pytanie  7 -Czy Zamawiający zgodzi się w Grupie 19 poz. 2 na zaoferowanie drutu chirurgicznego o długości 10 m  z 
adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości?

 Tzn. 1 opakowanie = 10 m.b.

Odpowiedź: Drut chirurgiczny może być dostarczany w opakowaniach po 10 mb i średnicach 1.0, 1.2, 1.5 i 1.8 mm.

Pytanie  8 -Czy Zamawiający dopuści w  Grupie 19 poz. 2 drut chirurgiczny o średnicach Ø 1.0mm , Ø1.2 mm,
Ø1.5mm   ,Ø 1.8 mm ?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie  9 -Czy Zamawiający, dopuszcza membranę stosowaną w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych
zbudowaną z kwasu hialuronowego o wymiarach 2cm x 2cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza membramę o wymiarach 2x2 cm

Pytanie  10  dotyczy grupy nr 18



Czy w związku z małą ilością zamówienia,  Zamawiający w Pakiecie nr 18  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów
 wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym? 

Odpowiedź: Tak , zamawiający wyraża zgodę przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie  11  dotyczy grupy  nr 22 

Czy Zamawiający dopuści zamiast objętości 15cm3 – objętość 20cm3 ?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza  objętość 20cm3.

Pytanie  12   dotyczy grupy  nr 20 STABILIZATORY ZEWNĘTRZNE

Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  doprecyzowanie  w  formularzu  asortymentowo-cenowym,  co  dokładnie
oznacza: „Cena jednostkowa netto za 1 kpl./szt” Czy podana ilość „30” są to sztuki czy komplety. Jeżeli Zamawiający
miał na myśli komplety to ile elementów wchodzi skład kompletu?

Odpowiedź: sztuki

Pytanie  13   dotyczy grupy nr 20 Stabilizator zewnętrzny

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilości poszczególnych zestawów:

Ile sztuk łączników pin-belka do stabilizatora „dużego”( (średnica belki 8-11 mm np. do złamań kości  piszczelowej)” a ile
do stabilizatora „małego” (średnica belki 4-6 mm, np. do złamań w okolicy nadgarstka)”  obejmuje zamówienie?

Odpowiedź: 5 szt. do „dużego” , 4 sztuki do „małego”

Ile sztuk łączników belka-belka do stabilizatora „dużego”( (średnica belki 8-11 mm np. do złamań kości 
piszczelowej)” 

Odpowiedź:  2 sztuki 

a ile do stabilizatora „małego” (średnica belki 4-6 mm, np. do złamań w okolicy nadgarstka )”   obejmuje 
zamówienie?

Odpowiedź:  1 sztuka 

Ile sztuk belka do stabilizatora „dużego”( (średnica belki 8-11 mm np. do złamań kości piszczelowej)” a ile do 
stabilizatora „małego” (średnica belki 4-6 mm, np. do złamań w okolicy nadgarstka)”  obejmuje zamówienie?

Odpowiedź:  3 szt. do „dużego” , 2 sztuki do „małego”

Pytanie  14  dotyczy Grupy X

„Czy Zamawiający w Grupie X dopuści również endoprotezę stawu ramiennego - System modularny pozwalający na 
użycie opcji protezy połowiczej, całkowitej anatomicznej i odwróconej.

Przy ewentualnej rewizji możliwość wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy.:

- Anatomical Shoulder - Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego.

Głowa kości ramiennej w 10 rozmiarach od 42 do 50mm.

Część łopatkowa protezy cementowana w 3 rozmiarach.

Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.

- Inverse Reverse Shoulder - Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego.



Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.

Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w 
nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.

Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.

Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.

Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach

- Oraz jako opcja - Bipolar Shoulder

Bipolarna endoproteza stawu ramiennego.

Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla 
każdego rozmiaru panewki. 

Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach?”

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  15 Pytanie nr 6, dotyczy Grupy X 

„Czy Zamawiający w Grupie X wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
zabiegu?

Odpowiedź: Nie Zamawiający wymaga stałego zdeponowania implantów i instrumentarium na bloku operacyjnym. 

Pytanie  16 , dotyczy Grupy XIII

„Czy Zamawiający w Grupie XIII dopuści również endoprotezę stawu łokciowego - Coonrad-Morrey - endoproteza łokcia 
składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. 

Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza 
części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. 

Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym.

Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego.

Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias skręcany współosiowo. 

Wzajemną rotację komponentów w zakresie 7 stopni?”

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  17, Dotyczy Grupy XIII

„Czy Zamawiający w Grupie XIII wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu zabiegu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie  18, dotyczy Grupy XXII 

„Czy Zamawiający w Grupie XXII dopuści również Calcibon granulki - syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny 
substytut kości, składający się z fosforanu trójwapniowego, wodorofosforanu i węglanu wapnia. Produkt sterylny, gotowy 



do użycia, w postaci porowatych (wlk. porów 150-550mikrometra) granulek o wielkości 2-4 mm. Wytrzymałość na 
ściskanie: 4 - 7 MPa

Wskazania: wypełnianie i rekonstrukcji dużych, niezakażonych, przynasadowych ubytków w kości gąbczastej. Pochodzenie
tych ubytków może być różne, np. mogą one powstać w wyniku urazu, łagodnego nowotworu, operacji lub wad 
wrodzonych.

Granulki Calcibon można używać jako materiału wypełniającego do rewizyjnej protezoplastyki stawu biodrowego, np. do 
rekonstrukcji panewki i wypełnienia trzonu. Granulki Calcibon można nakładać bezpośrednio na aseptyczne łoże kości lub
poddawać augmentacji innym materiałem, takim jak szpik kostny, przeszczepy kostne, krew i PRP. Postaci opakowania 20 
ml i 10 ml?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pytanie  19, dotyczy Grupy XXVIII

„Czy Zamawiający w Grupie XXVIII dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej ExploR, opcja 
bezcementowa i cementowa.

Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm.

Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?”

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza .

Pytanie  20, dotyczy Grupy XXVIII

„Czy Zamawiający w Grupie XXVIII wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu zabiegu?”

Odpowiedź: Tak Zamawiający zgodzi się na dostarczenie implantu po wcześniejszym zamówieniu.

Pytanie  21, dotyczy Grupy X i XIII

Czy w odniesieniu do Grupy nr X i XIII Zamawiający wyrazi zgodę  na odstąpienie od wymogu dostarczenia przymiarów
do  planowania  operacyjnego  lub  dostarczenia  oprogramowania  pozwalającego  na  integrację  z  szpitalnym  system
obrazowania ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza do takiego odstępstwa ale w tych przypadkach należy dostarczyć foliogramy
przymiarowe do w/w implantów.

Pytanie  22 -  Pytanie dot.  grupy nr  8 – czy zamawiający  w grupie  nr  8 wymaga 3 rodzajów ostrzy (oscylacyjne,
posuwistozwrotne i keel do loży  pod kil w piszczeli ) - 1 komplet na 5 zabiegów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w/w kompletów ostrzy 1 na 4 zabiegi. 

Pytanie  23 - Czy Zamawiający w Grupie XV odstąpi od wymogu dostarczenia napędów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  24 -  Czy Zamawiający w zakresie  Grupy XVI  dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego z
otworami na śruby o średnicy 4,5 mm i 5,0 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  25 -  Czy Zamawiający w zakresie  Grupy XVI dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o dł. 150 mm z
możliwością wyboru gwoździa o dł. 250 lub 280 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie   26 -  Czy  Zamawiający  w  zakresie  Grupy  XVII   poz.  4  dopuści  możliwość  zaoferowania  płytki
rekonstrukcyjnej  do zespolenia miednicy z otworami stożkowymi gwintowanymi w formie oczek z przewężeniami
ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub
korowych 3.5/3.5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ. 

Pytanie  27 -  Czy Zamawiający w zakresie  Grupy XVII  poz. 8  dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego
końca kości udowej wyłącznie bez haka?

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

Pytanie  28 -  Czy Zamawiający w zakresie  Grupy XVII  poz. 17  dopuści możliwość zaoferowania płyt dla śrub o
średnicy 2 mm i 2,4 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie  29 -  Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z  Grupy XVII pozycji 22, 24  w odrębny pakiet? Dopuści to do
udziału  w  postępowaniu  większą  liczbę  wykonawców  oraz  umożliwi  Zamawiającemu  uzyskanie
konkurencyjnych ofert.

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

Pytanie  30 - Czy Zamawiający w zakresie Grupy XIX poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutu chirurgicznego
giętkiego o średnicy 1,0; 1,2; 1,5mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie  31 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Grupie XXI implantów wykonanych z wysoko gatunkowej
biozgodnej  stali  implantacyjnej  316  LVM  o  składzie  chemicznym  zgodnym  
z normą ISO 5832-1?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Pytanie   32 -  Czy  Zamawiający  w  Grupie  XXI  odstąpi  od  wymogu  dostarczenia  napędów  wraz  
z wiertłami?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie  33 -  Pytanie do Grupa XVII-  SYSTEMY KOTWICĄCE I STABILIZUJĄCE do rekonstrukcji aparatu
więzadłowego kolana- 50 szt.
Punkt  d – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śruby biowchłanialnej PLLA z hydroksyapatytem       

( HA) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm,sterylnych,  jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w implanty do przetargu.

Pytanie  34 - Pytanie do Grupy XXVI- SYSTEMY DO SZYCIA ŁĄKOTEK - 100 SZT

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wymiennie zestawu do szycia łąkotki technika all-inside  który składa się z dwóch

implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada 
samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w 

pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt 
głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści

z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w implanty do przetargu.

Pytanie  35- Pytanie do Grupy XXV- SYSTEMY KOTWICZĄCE I STABILIZUJĄCE: - 150 SZT, KANIULE 

ARTROSKOPOWE - 25 SZT



Pytanie do punktu b- czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  kotwicy do mocowania tkanek miękkich 

wykonanej z materiału PEEK lub biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia, w rozmiarach 4,5mm   
( PEEK) 4,75mm (biowchłanialna) i 5,5mm ( PEEK i biowchłanialna), o otwartej konstrukcji, gdzie gwint oparty jest na 

dwóch równoległych wspornikach. Kotwica jest załadowana na całej długości na jednorazowym podajniku zwiększającym
jej wytrzymałość w trakcie implantacji, wstępnie przeładowana 2 lub 3 nićmi #2  jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 
specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie do punktu  c-czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy biowchłanialnej  PLLA z hydroksyapatytem do 
napraw uszkodzonego obrąbka wbijanej, rozmiar 2,9mm,  do przygotowania tuneli stosowane wiertło i prowadniki, 

dostępna z jedną lub dwoma niewchłanialnymi nićmi jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 

specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie do punktu d-czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy tytanowej  do rekonstrukcji obrąbka barkowego, 

samogwintującej ( wkręcanej ) o średnicy 2.8mm  zaopatrzonej w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w 
jednorazowy aplikator jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 
specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie do punktu e- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwicy tytanowej do rekonstrukcji stożka rotatorów, 
samogwintującej (wkręcanej), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym

zaimplantowanie, zaopatrzonej w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator jako 
rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 
specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie do punktu f- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kotwic o budowie zapewniającej  niezakłócony i łatwy 
przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego? Kotwice zaopatrzonej w 2 lub 3 

nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 

specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie do punktu g- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  kaniul artroskopowych transparentnych z uszczelkami 
zmniejszającymi przeciekanie w rozmiarach  5,5mmx 72mm; 6,5mm x 72mm; 8,0mm x 72mm;  8,0 mmx 90mm , 
pakowane po 10 szt. jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w sprzętu ze względu na niezgodność jego specyfikacji ze 
specyfikacjami załączonymi w przetargu.

Pytanie  36 -  Czy zamawiający dopuści system zgodnie z opisem specyfikacji w załączniku 1, Grupa 1. ENDOPROTEZA
CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 120 kpl. Panewkę oraz głowy i tylko w artykulacji 28 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Ponadto zamawiający  modyfikuje zapisy SIWZ w następującym zakresie:

1. w pkt III. 1 ppkt 5: zamawiający dopisuje następująca treść po słowach (...)Wykonawca zobowiązany będzie do
dostarczenia przymiarów do planowania operacyjnego, lub oprogramowania pozwalającego na integrację ze szpitalnym
systemem obrazowania dla poszczególnych grup opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.(...) w następującym zakresie:
Dostawca zobowiązany będzie do zapewnienia 5 stanowisk do planowania operacyjnego wraz z 5 – cioma licencjami
firmy PIXEL Technology.  Wykonawca zapewni integracje dostarczonego oprogramowania z systemem, oraz wsparcie
techniczne  do  dostarczonego  oprogramowania  przez  cały czas  trwania  umowy.  Koszty integracji  i  licencji  pokrywa
Wykonawca. 



2. Zamawiający  modyfikuje JEDZ, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zamawiający  udostępnia

JEDZ/ESPD  w  formie  przygotowanej  do  wypełnienia  za  pomocą  strony   https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl który stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

3. Zamawiający modyfikuje projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma

4.  Jednocześnie na podstawie art.  38 ust.  4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
modyfikując:

1)  w odniesieniu do Grupy nr X i XIII Zamawiający w SIWZ strona 13 pkt. XVI pkt. 2 ppkt 3)  modyfikuje
SIWZ dodając  po  zdaniu  :  „  (...)Wykonawca  zobowiązany jest  podać  w jaki  system zastosuje  do  realizacji

zamówienia przy czym Zamawiający będzie oceniał w sposób następujący:
a) dostarczenie oprogramowania integrującego się z systemem RIS- PACS – 10 pkt

b) dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego – 3 pkt (...) dodaje kolejne zdanie o następującej treści: 

W przypadku grup X i XIII - Wykonawca w tym kryterium otrzyma następującą ilość punktów: 

a) dostarczenie przymiarów do planowania operacyjnego  – 10 pkt

b) brak dostarczenia przymiarów do planowania operacyjnego – 0 pkt

2) pkt. XII.  1  SIWZ: Termin składania ofert  - w  dniu 13.10.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XIII. Termin otwarcia 
ofert - w  dniu 13.10.2016 r. godz. 10.30 

3) w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy wprowadzić w pkt. 1 (strona 2) po pkt. b) 
kolejny punkt  c ) o następującej treści:

„c) brak dostarczenia przymiarów do planowania operacyjnego – ….............. Tak/ Nie* ( należy wyraźnie określić.) 
dotyczy grup XI XIII”.

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Dyrektor Szpitala 

Dr med. Zbigniew J. Król

Załączniki do pisma

1. JEDZ/ESPD

2. projekt umowy

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

