
 

              
                    Katowice, dnia 08.06.2016 r.   

           
ZP/2356/16 
 
 

Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentariów w 

rozbiciu na pakiety. 
 

 
 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie I, 2. Implanty poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 10 x 2,5mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Czy Zamawiający w Pakiecie I, 2. Implanty poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 8,8 x 1,8mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie I, 2. Implanty poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej płytki 

blokowanej rekonstrukcyjnej 12 x 2,5mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie I, 2. Implanty poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby tytanowej 

kaniulowanej pełnogwintowej o długości 34mm zamiast 36mm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Czy Zamawiający mógłby określić w Pakiecie I pozycji 1,2,3 pod jakie wkręty mają być  płytki  

rekonstrukcyjne? 
Odp.: Pod wkręty o śr. 2,4 oraz 3,5. 
Pyt. 6 Czy Zamawiający mógłby określić w Pakiecie I pozycji 1,2,3  czy wymaga płytek prostych bądź 

zakrzywionych ? 
Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania płytek prostych.  
Pyt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie I pozycji 1 na zaoferowanie tytanowej płytki blokowanej  

rekonstrukcyjnej 11 x 3.9; 6,8,10 otworów,  pod wkręty Ø 3.5 lub Ø 4.0 mm ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 8 Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie I pozycji 2 na zaoferowanie tytanowej płytki blokowanej  

rekonstrukcyjnej 11 x 3.9; 6,8,10 otworów,  pod wkręty Ø 3.5 mm lub Ø 4.0 mm ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie I pozycji 3 na zaoferowanie tytanowej płytki blokowanej  

rekonstrukcyjnej 11 x 3.9; 6,8,10 otworów,  pod wkręty Ø 3.5 mm lub Ø 4.0 mm ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie I pozycji 4 na zaoferowanie tytanowego wkrętu blokującego śr. 

2,3 mm , długość 12-20 mm ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 



 

Pyt. 11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium w Pakiecie I ? 
Odp.: Zamawiający nie odstąpi. 
Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści instrumentaria w kontenerach do sterylizacji według własnych rozwiązań 

konstrukcyjnych danego Wykonawcy zamiast siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium? 
Odp.: Jak w SIWZ (Uniwersalne instrumentaria (umożliwiające śródoperacyjny dobór opcji zabiegu) do w/w 

implantów. Siatki i kontenery do sterylizacji do instrumentarium lub kontenery do sterylizacji 
instrumentariów według własnych rozwiązań konstrukcyjnych  Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
kontenery muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorem STERIVAP 446-
2ED). 

Pyt. 13 Dotyczy pakiet nr 3 implanty do zaopatrzenia barku 
 Punkt 1  

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kotwic tytanowych o wymiarach 4,5x15mm z podwójną nicią 
wzmocnioną, 5,5x16mm z podwójną nicią wzmocnioną, 6,5x16mm z potrójną nicią wzmocnioną 
spełniające pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych implantów. 
Pyt. 14 Dotyczy pakiet nr 3 implanty do zaopatrzenia barku 

Punkt 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kotwic PEEK lub biowchłanialnych panewkowych o rozmiarach 
2,0x12mm, 2,4x12mm, 3,0x14,5mm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych implantów. 
Pyt. 15 Dotyczy pakiet nr 3 implanty do zaopatrzenia barku 

Punkt 3  
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kotwic PEEK o rozmiarach 5,5x15mm, 6,5x16mm spełniające 
pozostałe wymagania Zamawiającego 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych implantów. 
 
 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia terminy 

składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 13.06.2016r. godz. 1000. 
Ostateczny termin składania wadium: 13.06.2016 r. godz. 1000, dokument, o którym mowa w Rozdz. XII pkt 3 
SIWZ nie może być sporządzony później niż do dnia 13.06.2016r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 33.06.2016r. 
o godz. 1100. 
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