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SP ZOZ/DZ/46/2018                                                             

(nr postępowania)     

       …………………………………… 
                                                                       (strona internetowa Zamawiającego) 

                                                                     www.bip.zozmyszkow.pl  

 

Wyjaśnienia 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 

„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 663097 z dnia 19-12-2018r. oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

 

Dostawa sprzętu medycznego – materiałów do zabiegów i operacji dla potrzeb Szpitala 

Powiatowego w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29.  

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - tekst jednolity) 

wyjaśniamy co następuje:  

Pyt. nr 1  

Dotyczy Pakietu nr 15 druty Kirschnera, gwoździe  oraz wkręty kostne , wiertła, 

podkładki. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 15 tych dwóch zadań? 

Pakiet 15 posiada bardzo obszerny zakres asortymentu medycznego, w związku z czym 

prosimy Zamawiającego o przychylenie się do powyższego zapytania.  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 2 

Dotyczy Pakietu nr 15 – wkręty kostne , wiertła, podkładki. 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym ? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 3 

Dotyczy Pakietu nr 15 – wkręty kostne , wiertła, podkładki. 

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 wkręty do kości korowej z gniazdem heksagonalnym ? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 4 

Staplery 

Poz.1 – 3. 

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie 

staplerów z uchwytem spustowym i rękojeścią wykonanymi z materiału antypoślizgowego, 

bez gumowanej powłoki. 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w staplerów. 

Pyt. nr 5 

Do pakietu 10 
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Czy Zamawiający w pkt nr 1, dopuszcza możliwość zaoferowania kotwicy tytanowej w 

rozmiarze 5.0mm i 6.5mm, kotwice stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, 

zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie wzmocnione nici typu #2 Force Fiber; nici w 

dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, jako 

rozwiązanie równoważne?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 6 

Czy Zamawiający w pkt nr 2, dopuszcza możliwość zaoferowania kotwicy niciowej do 

zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonanej z polyestru, średnica 1.4mm lub 

2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym lub czarnym, zaopatrzona w 

jedną lub dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu 

celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed 

niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym lub czarnym, 

jako rozwiązanie równoważne? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pyt. nr 7 

Pakiet   Nr 15 

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej z 

gniazdem heksagonalnym Ø 2,0 L od 8 mm do 24 mm.  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 8 

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej z 

gniazdem heksagonalnym Ø 6,5 wkręt cały nagwintowany L od 25 mm do 95 mm 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 9 

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 4,5 L od 35 

mm do 60 mm 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet   Nr 15/2 

Pyt. nr 10 

POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklażu, miękki, L 5m, Ø 

1,25 mm 

Odp.: Nie. 

Pakiet   Nr 15/3 

Pyt. nr 11 

POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12 mm, gruba 4 mm 

na wkręty 4,5; 6,5; 6-otworowa L-103 mm  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 12 

POZ. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12 mm, gruba 4 mm 

na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 13 

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12 mm, cienka 2,8 

mm, na wkręty 4,5; 7-otworowa L-87 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 14 

POZ. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12 mm, cienka 2,8 

mm, na wkręty 4,5; 6-otworowa L-93mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 15 

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka wąska 12, cienka 2,8 mm; 

na wkręty 4,5; 8-otworowa L-125 mm  

Odp.: Nie.  
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Pyt. nr 16 

POZ. 19   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5 mm, na wkręty 4,5; 6,5; 8-otworowa L-135 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 17 

POZ. 20   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 9-otworowa, L-151 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 18 

POZ. 21   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5 mm;   na wkręty 4,5; 6,5; 10-otworowa L-167 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 19 

POZ. 22   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5 mm; na wkręty 4,5; 6,5; 12-otworowa L-199 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 20 

POZ. 23   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5 mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 14-otworowa L-231 mm 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 21 

POZ. 24   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka szeroka 16 mm, 

samodociskowa, gruba 5 mm;  na wkręty 4,5; 6,5; 16-otworowa L-263 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 22 

POZ. 25-29  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rurkowa 1/2 koła z 

zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 23 

POZ 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka kostna drobna grubość 

0,9mm na rolety Ø 2,00 mm 4-otworowa  

Odp.: Nie.   

Pyt. nr 24 

POZ. 38  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka kostna drobna grubość 

0,9mm na rolety Ø 2,00 mm 5-otworowa  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 25 

POZ. 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Płytka rurkowa ¼ koła, gr 1,0 mm 

4- otworowa, l- 30 mm na wkręty 2,7  

Odp.: Nie.   

Pakiet   Nr 15/4 

Pyt. Nr 26 

POZ. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 52 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 27 

POZ. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 63 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 28 

POZ. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T prawa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,  na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 74 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 29 
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POZ. 10  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 52 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 30 

POZ. 11  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 63 mm  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 31 

POZ. 12  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka ukośna T lewa, grubość 

1,5 mm, szerokość ramienia T 23 mm,   na wkręty 4,5 mm, 3-otworowa, L 74 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 32 

POZ. 13  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  mm, 3-otworowa, L 88 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 33 

POZ. 14  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  4-otworowa, L 104 mm 

Odp.: Nie.   

Pyt. nr 34 

POZ. 15  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  5-otworowa, L 120 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 35 

POZ. 16  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  6-otworowa, L 136 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 36 

POZ. 17  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  7-otworowa, L 152 mm  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 37 

POZ. 18  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka koniczynka, grubość 1,2 

mm, szerokość ramienia 39 mm, na wkręty 3,5 4,0  8-otworowa, L 168 mm 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 38 

POZ. 19  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 2,8 mm, na wkręty 3,5 mm,  5-otworowa, L 58 mm, szerokość płytki 10 mm. 

Odp.:  

Pyt. nr 39 

POZ. 20  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 2,8 mm, na wkręty 3,5 mm,      6-otworowa, L 70 mm, szerokość płytki 10 

mm. 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 40  

POZ. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Płytka rekonstrukcyjna, prosta, 

drobna, grubość 2,8 mm, na wkręty 3,5 mm, 8-otworowa, L 94 mm, szerokość płytki 10 mm      

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 41                                                                             

POZ. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna prosta, 

grubości 0,9 mm na wkręty 2,0;szer. 5,0mm, na wkręty 2,7 mm, szerokość płytk 8mm. gr. 

2,7mm 4 otworowa  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 42 



 5 

POZ. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Płytka rekonstrukcyjna prosta 

gr. 0,9mm L- 30 mm, 6 otworowa 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 43 

POZ. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Płytka rekonstrukcyjna prosta 

gr. 0,9mm L- 30 mm, 6 otworowa 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 44 

Pakiet 3, poz. 1-7  

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek pakowanych bez składania powodującego 

trwałe zagięcia na powierzchni, pojedynczo w podwójne opakowanie  papierowo foliowe 

posiadające etykietkę samoprzylepną z możliwością wklejenia do protokołu?  

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 45 

Pakiet 3, poz. 1-7  

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów o biozgodności (wg normy 

zharmonizowanej PN-EN ISO 10993-1: 2004) w zakresie: 

 - cytotoksyczności (met. pośrednią); 

 - reaktywności śródskórnej; 

 - alergenności (met. opatrunku okluzyjnego); 

 - genotoksyczności i rakotwórczości; 

 - lokalny efekt poimplantacyjny 

- toksyczność subchroniczna 

- toksyczność chroniczna 

- toksyczność ostra? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 46 

Pakiet 4 poz. 1  
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o rozmiarze 10x15cm? 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 47 

Pakiet 8 poz. 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie taśmy o szerokości 10mm+-1mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 48 

Pakiet 8 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania taśm pakowanych w podwójne opakowanie  

papierowo foliowe posiadające etykietkę samoprzylepną z możliwością wklejenia do 

protokołu?  

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 49 

Pakiet 8 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów o biozgodności (wg normy 

zharmonizowanej PN-EN ISO 10993-1: 2004) w zakresie: 

 - cytotoksyczności (met. pośrednią); 

 - reaktywności śródskórnej; 

 - alergenności (met. opatrunku okluzyjnego); 

 - genotoksyczności i rakotwórczości; 

 - lokalny efekt poimplantacyjny 

- toksyczność subchroniczna 

- toksyczność chroniczna 

- toksyczność ostra?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pakiet nr 15 
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Pyt. nr 50 

1- wkręty kostne, wiertła, podkładki 

Poz. 6 i 8 – Czy Zamawiający dopuści wkręty z gniazdem heksagonalnym zamiast 

krzyżakowym? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. Nr 51 

Poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści wkręty o długości od 35mm do 60mm zamiast od 36mm 

do 60mm? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

 

3 - płytki 

Pyt. nr 52 

Poz. 1-13 oraz 19-24 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 16,5mm zamiast 16mm? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pyt. nr 53 

Poz. 14-15 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 11,5mm zamiast 11mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 54 

Poz. 16-18 – Czy Zamawiający dopuści szerokość 10,2 mm zamiast 11mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 55 

Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 219mm zamiast 199mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 56 

Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 255mm zamiast 231mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 57  

Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści długość płytki 296mm zamiast 263mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 58 

Poz. 25-29 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm zamiast 4,5mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 59 

Poz. 30-34 – Czy Zamawiający dopuści płytki pod wkręty 3,5mm, 2,7mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 60  

Poz. 35-36 – Czy Zamawiający dopuści płytki ¼ koła o grubości 0,8mm zamiast 1/3 koła o 

grubości 1mm? Pozostałe parametry bez zmian.  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 61 

Poz. 39 – Czy Zamawiający dopuści płytki 1/6 koła gr. 0,8mm L-23mm zamiast ¼ koła gr. 

1,0mm L-30mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

4 płytki kształtowe  

Pyt. nr 62 

Poz. 32 – Czy Zamawiający miał na myśli szerokość płytki 5mm zamiast grubość?  

Odp.: Tak. Szerokość płytki. 

 

5 dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy 

Pyt. nr 63 

Czy Zamawiający usunie zapis pod formularzem cenowym w zakresie „Zamawiający 

wymaga aby w skład instrumentarium wchodziła końcówka do frezowania (RYMER) 

trójpłaszczyznowa, kompatybilna z napędem STRYKER” jako nieadekwatny do wyrobów? 

Odp.: Tak.  
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6 gwoździe śródszpikowe 

Pyt. nr 64 

Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści gwoździe piszczelowe w zakresie długości L=270-

390mm ze skokiem co 15mm, do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 8-

12mm w wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie 

parametrów w SIWZ?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pyt. nr 65 

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm 

zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 66 

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe ramienne w zakresie długości L=180-320mm ze 

skokiem co 20mm, do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica 6-9mm (adekwatnie 

korekta średnicy przy rozpisie kompletu 8-9mm zamiast 8-13mm oraz 6-7mm zamiast 6-

8mm) zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w SIWZ?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 67 

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 3 rozmiarach w zakresie 0-10mm 

zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 68 

Poz. 3  - Czy zamawiający dopuści gwoździe udowe w zakresie długości L=240-460mm ze 

skokiem co 20mm, do długości 460mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 9-12mm w 

wersji tylko kaniulowanej bez wersji litej zamiast przypisanych w tym zakresie parametrów w 

SIWZ?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 69 

Poz. 3  Czy Zamawiający dopuści śruby zaślepiające w 4 rozmiarach w zakresie 0-15mm 

zamiast w 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 70 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium każdorazowo 

do zabiegu? Z uwagi na małe ilości implantów do zakupu oraz możliwość niewykorzystania 

tych ilości, przechowywanie trzech instrumentariów oraz depozytu implantów przez cały 

okres trwania umowy będzie miało znaczny wpływ na cenę oferty. W związku z czym 

prosimy o zgodę na dowóz implantów wraz z instrumentarium na zamówienie w terminie 4 

dni roboczych każdorazowo przed planowanym zabiegiem. Płatność będzie dokonana na 

podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o protokół założenia implantów. 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy: 

Pyt. nr 71 

Czy Zamawiający dookreśli, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest 

niezmienna §1 ust. 3? 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.   

Odp.: W przypadku zmiany podatku VAT, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w 

umowie w oparciu o zapisy zawarty w § 6 ust. 1 pkt. e. załączonego wzoru umowy. 

Pyt. nr 72 

Czy Zamawiający w §3 ust. 4 mógłby doprecyzować, iż wymóg depozytu implantów 

dotyczy tylko tych zadań w ramach Pakietu nr 15 co do których w formularzu cenowym 

postawiono taki wymóg? 

Odp.: Tak. 
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Pyt. nr 73 

 

Czy Zamawiający doda zapis w §5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z 

zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować 

uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – 

gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest 

zmiana zapisu. 

Odp.: Nie. Z uwagi na zdrowie i życie pacjentów Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru 

umowy. 

Pyt. nr 74 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego 

o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramaturze 70 g/m2 +/-10%, grubości 0,60 mm +/-10%, 

grubości nici 0,15-0,20 mm? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. Nr 75 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną 

do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 10 x 15cm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 76 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną 

do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 30 x 30cm? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 77 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną 

do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 15 x 30cm? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 78 

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 7 

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda 

pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia 

ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)? 

Odp.: Tak. 

Pyt. nr 79 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1-2 pod pojęciem siatki cienkiej rozumie i 

wymaga siatki o całkowitej grubości 0,4mm oraz grubości włókna polipropylenowego 

0,1mm, (porowatość średnia 87%)?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pyt. nr 80 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3-7 pod pojęciem siatki miękkiej rozumie i 

wymaga siatki o gramaturze 30g/m2, grubości 0,32mm, grubość włókna polipropylenowego 

0,08mm, wielkość porów 1,5x1,5mm (porowatość średnia 90%)?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 81 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 1 dopuści siatkę o kształcie anatomicznym z 

wycięciem na powrózek nasienny w rozmiarze 4x10cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 82 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 2 dopuści siatkę o kształcie anatomicznym z 

wycięciem na powrózek nasienny w rozmiarze 6x13cm?  
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Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 83 

Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 3, 7 dopuści siatkę w rozmiarze 6,2 x 

11,1cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko w poz. nr 3, nie dopuszcza w poz. 7. 

Pyt. nr 84 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 4 dopuści siatkę w rozmiarze 10,1 x 15,1cm?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 85 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 pozycja 6 dopuści siatkę w rozmiarze 15x30cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 86 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wymaga siatki o kształcie anatomicznym,  z plecionego 

polipropylenu, kombinacja 3 różnorodnych struktur polipropylenowych. Pleciony 

polipropylen o gramaturze 97g/m2 zastosowany w głównej części protezy, lekki polipropylen 

pleciony o gramaturze 28g/m2 zastosowany w obszarze powrózka nasiennego, naczyń 

biodrowych oraz nasieniowodu; polipropylen sprasowany termicznie zastosowany wzdłuż 

przebiegu więzadła Coopera oraz z dwóch stron naczyń biodrowych. Siatka prawo- lub 

lewostronna zaopatrzona w znacznik orientacji ułatwiający pozycjonowanie.?  

Odp.: Tak. Zamawiający wymaga. 

Pyt. nr 87 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści siatkę o kształcie anatomicznym z wycięciem na 

powrózek nasienny w rozmiarze 10,5 x 14,8cmcm?  

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 88 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści makroporowatą siatkę antyadhezyjną z wykonaną 

z polipropylenu prasowanego termicznie (gramatura 50g/m2) powleczonego warstwą 

antyadhezyjnego silikonu? Całkowita grubość siatki mieszcząca się w przedziale 0,59-0,97 

mm, w zależności od dobranego rozmiaru siatki. Odporność na rozerwanie minimum 150kPa. 

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 89 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji 3, 4 do pakietu 

6A?  

Odp.: Tak. Zamawiający wyodrębnia w/w pozycje i tworzy pakiet nr 6A. 

Natomiast w Pakiecie  nr 6 następuje zmiana ilości z 8 na 10 szt.  W załączeniu 

zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy Pakietu Nr 6 i Nr 6 A.  

Pyt. nr 90 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 3, 4 dopuści makroporowatą siatkę antyadhezyjną 

 wykonaną z polipropylenu prasowanego termicznie (gramatura 50g/m2) powleczonego 

warstwą antyadhezyjnego silikonu? Całkowita grubość siatki mieszcząca się w przedziale 

0,59-0,97 mm, w zależności od dobranego rozmiaru siatki. Odporność na rozerwanie 

minimum 150kPa.  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza.  

Pyt. nr 91 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 3 dopuści siatkę w rozmiarze 20x30cm, z 

możliwością docięcia do żądanego rozmiaru i kształtu oraz zgodzi się na wyodrębnienie w/w 

pozycji do pakietu 6A pozycja nr 1?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w siatki.  

Pyt. nr 92 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 4 dopuści siatkę w rozmiarze 15x20cm, z 

możliwością docięcia do żądanego rozmiaru i kształtu oraz zgodzi się na wyodrębnienie w/w 

pozycji do pakietu 6A pozycja nr 2? 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w siatki.  
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Pyt. nr 93 

Pakiet 1, poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego staplera okrężnego, zakrzywionego z 

łamanym kowadełkiem o średnicy  26, 29 mm. Uchwyt spustowy  staplera pokryty 

antypoślizgową gumowaną powłoką. Stapler wyposażony  w podwójne zabezpieczenie 

chroniące przed przypadkową aktywacją. 

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 94  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1: 

W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary 

umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy 

dzień opóźnienia o ile przyczyny opóźnienia nie zostały przedstawione na piśmie 

Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej w terminie części dostawy.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy załączonej do SIWZ.  

Pyt. nr 95 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę załącznika do umowy w postaci umowy 

przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. umowy przechowania). 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy Przechowania załączonej do SIWZ.  

(Zamawiający nie załącza propozycji wzoru Umowy Przechowania, gdyż Wykonawca 

zamieścił w niej m. innymi swoje dane i lokalizację siedziby swojej firmy). 

Pyt. nr 96 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka do 

Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie 

litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub 

blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części 

trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do 

wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o 

zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami 

sześciokątnymi lub gwiazdkowymi (możliwość użycia śrub zmienno kątowych 2,4 mm z 

gniazdem gwiazdkowym). Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 0,8Nm. Wysokość klina od 0 do 7 mm, materiał tytan?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 97 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby 

blokującej stabilno kątowej o średnicy 2,4mm, samogwintującej, z gniazdem 

sześciokątnym lub gwiazdkowym, o długości od 10 do 30 mm, materiał tytan oraz śrub 

zmienno kątowych 2,4 mm z gniazdem gwiazdkowym? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 98 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub 

kompresyjnych kaniulowanych ze średnicą główki 3,3/3,5 mm oraz ze średnicą gwintu na 

końcu śruby 2,4/3,0mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 99 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania drutu 

prowadzącego Kirschnera o średnicy 1,0mm?  

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pyt. nr 100 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 1-6 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

kształtowej T o szerokości ramienia 38 mm zamiast 34 mm, oraz na wkręty 4,5 mm zamiast 

4,5; 6,5 mm przy pozostałych parametrach niezmiennych?  

Odp.: Nie.  
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Pyt. nr 101 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 7-12 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

ukośnej T o szerokości ramienia 24 mm zamiast 23 mm, oraz na wkręty 3,5; 4,0 mm 

zamiast 4,5 mm? 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 102 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 7 i 10 dopuści możliwość zaoferowania Płytki o 

dł. 54 mm zamiast 53 mm?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 103 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 13-18 dopuści możliwość zaoferowania Płytki 

koniczynki, grubość 1,5 mm zamiast 1,2 mm, szerokość ramienia 35 mm zamiast 39 mm, 

na wkręty 3,5; 4,5 mm zamiast 4,5; 6,5 mm oraz odpowiednio o dł.: 

- 88 mm dla płytki 3-otworowej, 

- 104 mm dla płytki 4-otworowej, 

- 118 mm dla płytki 5-otworowej, 

- 136 mm dla płytki 6-otworowej, 

- 152 mm dla płytki 7-otworowej, 

- 168 mm dla płytki 8-otworowej?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 104 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 19-21 dopuści możliwość zaoferowania płytki 

wyłącznie pod wkręty 2,7mm ?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 105 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki 

uniwersalnej do prawej i lewej kończyny? 

Odp.: Nie. 

Pyt. nr 106 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 26-29 wymaga zaoferowania płytek 

blokowanych? 

Odp.: Nie 

Pyt. nr 107 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki 

wyłącznie pod wkręty 2,0mm? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 108 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/4 poz. 31-32 dopuści możliwość zaoferowania płytki o 

grubości 1mm, szerokość 5mm?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 109 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/6 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ dla 

średnicy d = 8÷13 mm blokowanych śrubami Ø 4,5 mm oraz dla średnicy d = 6÷7 mm 

blokowanych śrubami Ø 4,5 mm oraz Ø 3,5 mm?  

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 110 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15/6 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ 

udowych posiadających w części dalszej 3 otwory, w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 

4? 

Odp.: Nie.  

Pyt. nr 111 

W zawiązku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem, zwracamy się z prośba o 

odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 15/6, na rzecz 

zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?  
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Odp.: Tak.  

Uwaga:  

Zamawiający wprowadza zmianę w Pakiecie nr 6 – siatki do zaopatrywania przepuklin 

metodą laparoskopową wewnątrzotrzewnową:  

w poz. 1 jest 8 szt. zmiana na 10 szt.  

w poz. 2 jest 8 szt. zmiana na 10 szt.  

W pozostałym zakresie tworzy Pakiet nr 6A 

W załączeniu zmodyfikowany pakiet nr 6 i 6A. 

                                

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy w/g rozdzielnika. 

2. Strona internetowa Zamawiającego:  www.bip.zozmyszkow.pl .  

3.   a/a  
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