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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
207000 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. 
 

Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2014   Nr ogłoszenia – 2014/S 108-189718  z dnia 06.06.2014r. 

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

Grupa II 
1. poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów korowych ø 2,0mm L od 5mm  

do 30mm zamiast L od 5mm do 38mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów ø 1,5mm wykonach z tytanu 
zamiast ze stali? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów korowych kaniulowanych ø 

3,5mm L od 10mm do 90mm zamiast L od 10mm do 110mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Grupa III 

1. poz. 1- 4 i 15-20 - Z uwagi na małe ilości płyt do zakupu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz 
instrumentarium każdorazowo do zabiegu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 
zapotrzebowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania wkrętów korowych samogwintujących  

Ø3,5x12-50mm zamiast 10-50mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Grupa IV 

1. poz. 1,3 - Czy Zamawiający zgodzi się na oferowanie Śrub Herberta z tytanu zamiast ze stali? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

2. poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania Śrub Herberta kaniulowanych o długości  
L od 12-30mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów SIWZ Dodatek nr 3 wzór umowy: 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisów umowy w § 3, iż w odniesieniu do asortymentu  

co do którego w dodatku nr 2 został postawiony wymóg utworzenia „banku”, faktura VAT 
dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona w oparciu o protokół zużycia implantu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             
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                   z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                              Eugeniusz Giba 
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