DZP/………………..AK/20

Tychy, ………….............

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę
IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH (nr sprawy: 12/20/ZP/PN)
MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Dotyczy SIWZ (§ VI, punkt 15, § X, punkt 1,10) oraz do wzoru umowy (§ 5 punkt 1,2; § 6 punkt 5, 6)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 3, 4, 5,
6, 7, 8 implantów (płyt i śrub) niesterylnych a tym samym bez podanego terminu/daty ważności, gdyż
produkty te przeznaczone są do sterylizacji po wyjęciu ich z oryginalnego opakowania w którym zostaną
dostarczone (zawierającego m.in. numer katalogowy, numer lot, numer CE oraz podstawowe parametry
implantu typu nazwa i rozmiar) oraz umieszczeniu w kasetach przeznaczonych do przechowywania i
sterylizacji implantów, które zostaną przekazane i zdeponowane w Szpitalu na czas trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 2
Dotyczy pakietu nr 9 - poz. 4
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 w pozycji 4 Gwoździe Steinmanna dł. 80-210 mm?
Odpowiedź:
Dokładnie takie wymagane są w formularzu cenowo – asortymentowym.
Pytanie nr 3
Dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający w rozdziale VI pkt 14 wyrazi zgodę, aby w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do
oferowanego asortymentu zamiast dostarczania próbek była możliwość przeprowadzenia prezentacji
oferowanego asortymentu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10,
REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy
w wysokości 93 307 650,00 zł

Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów SIWZ
Czy Zamawiający ujednolici zapis SIWZ w rozdz. X pkt. 1 1) oraz pkt. 10 z formularzem ofertowym pkt. 3 i
doprecyzuje, iż chodzi o okres gwarancji który jest do zadeklarowania w formularzu ofertowym a nie termin
ważności asortymentu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do artykułów niesterylnych zastosowanie ma termin gwarancji. W
przypadku artykułów sterylnych wiążącym pozostaje termin ważności.
Zmodyfikowany dokument SiWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 5
Dotyczy pakietu nr 2
Zapis pod formularzem cenowym – pkt. 1 (oraz umowa §6 ust. 1) – czy Zamawiający dopuści termin
użyczenia instrumentarium i dostarczenia banku implantów do 5 dni roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy i wzór umowy zostaną umieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 6
Dotyczy pakietu nr 2
Zapis pod formularzem cenowym – pkt. 2 – czy Zamawiający dopuści termin uzupełnienia implantów do 48
godzin ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie nr 7
Dotyczy pakietu nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek ustalających DSK w wersji standardowej
(klasycznej) zamiast z ograniczonym kontaktem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższy asortyment.
Pytanie nr 8
Dotyczy pakietu nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSK w zakresie 4-14 otworów zamiast dł. 4-20 otworów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Pytanie nr 9
Dotyczy pakietu nr 11
Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego
i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
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Pytanie nr 10
Dotyczy pakietu nr 11
Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis, iż Wykonawca zobowiąże się
do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania
wszystkich posiadanych przez szpital implantów - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie nr 11
Dotyczy pakietu nr 12
Pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści wiertło kaniulowane o Ø 2,6/1,05mm L 150mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12
Dotyczy pakietu nr 13
Pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści płytkę piszczelową dalszą przednio-boczną o wymiarze L=120-180mm
(4-8 par otworów)?
Odpowiedź:
Zaproponowane wymiary płytki mieszczą się w zakresie opisanym w formularzu asortymentowo – cenowym i
nie wymagają dopuszczenia.
Pytanie nr 13
Dotyczy pakietu nr 13
Pozycja 31 - Czy Zamawiający dopuści płytkę piszczelową szeroką „L” posiadającą w części trzonowej 4 do 10
otworów – otwory blokowane i kompresyjny? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zaproponowane wymiary płytki mieszczą się w zakresie opisanym w formularzu asortymentowo – cenowym i
nie wymagają dopuszczenia.
Pytanie nr 14
Dotyczy pakietu nr 13
Pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko wkręta korowego samogwintującego o średnicy
2,7mm zamiast 2,4 i 2,7mm
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 15
Dotyczy pakietu nr 13
Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego
wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego
i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
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Pytanie nr 16
Dotyczy pakietu nr 13
Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się
do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania
wszystkich posiadanych przez szpital implantów - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie nr 17
Dotyczy pakietu nr 14, 15, 16
Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się
do użyczenia Szpitalowi instrumentarium nieodpłatnie na czas trwania umowy zaś do czasu wykorzystania
wszystkich zakupionych gwoździ - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.
Uaktualniony formularz asortymentowo – cenowy zostanie umieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie nr 18
Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5
Czy Zamawiający w §5 ust. 1 umowy doprecyzuje, iż w przypadku oferowania asortymentu niesterylnego w
zakresie pakietów nr 2, 9-16 nie dotyczy wymóg posiadania przez przedmiot umowy daty ważności?
Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku
umieszczania na nim informacji na temat ważności. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które
umożliwiają identyfikację produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający dostosuje zapisy umowy i SIWZ do powyższych uwag.
Zmodyfikowane zapisy SIWZ i wzoru umowy zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 19
Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5
Czy Zamawiający zmieni:
a. ust. 2 lit. a „0,2% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(…) nie może być mniejsza od 10 zł” na
w wysokości „0,5% wartości niedostarczonego towaru”,
b. ust. 2 lit. b „0,2% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(…) nie może być mniejsza od 10 zł” na
„0,5% wartości reklamowanego towaru”?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt
wygórowanej kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie uwzględni zaproponowanych zmian.
Pytanie nr 20
Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5
Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie
poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie
postanowieniami, oraz dookreśli w §12 ust. 2 lit. a iż termin pięciokrotnego niedotrzymania terminu odnosi
się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu umowy ? 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.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie uwzględni zaproponowanych zmian.
Pytanie nr 21
Dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 1
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 1 dopuści:
Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia
złamań szyjki i trzonu kości udowej, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza
większego, dostępny w średnicach 10; 11,5; 13mm w długościach 180 i 200mm. Uniwersalny do kości lewej i
prawej. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwoździe z
podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub do
szyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy
11mm w rozmiarach od 70 do 125mm (śruba kompresyjna w rozmiarach od 65 do 120mm) Możliwość
zastosowania śruby do szyjkowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 do 125mm. Śruba
blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm (śruba blokowana na wkrętaku zabezpieczona przed
spadnięciem) Jeden otwór dynamiczny w części dystalnej. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Materiał:
stop tytanu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
Pytanie nr 22
Dotyczy pakietu nr 2 – pozycja 2
Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 2 dopuści:
Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia
złamań szyjki i trzonu kości udowej, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza
większego, dostępny w średnicach 10; 11,5; 13mm oraz długościach od 260 do 460mm (skok co 20mm) .
Gwoździe lewe i prawe kodowane kolorami. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze
zintegrowaną śrubą ustalającą. Zintegrowany system śrub do szyjkowych, kompresyjnych umożliwiający
śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11mm w rozmiarach od 70 do 125mm (śruba
kompresyjna w rozmiarach od 65 do 120mm) Możliwość zastosowania śruby do szyjkowej pojedynczej o
średnicy 11mm w długościach od 70 do 125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm(śruba
blokowana na wkrętaku zabezpieczona przed spadnięciem) Dwa otwory w części dystalnej - statyczny i
dynamiczny. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Materiał: stop tytanu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowany asortyment.
Pytanie nr 23
Dotyczy pakietu nr 2
Czy Zmawiający w dopuści rozwiązanie równoważne i umożliwi zaoferowanie tytanowego śródszpikowego
gwoździa krętarzowego wraz z bankiem implantów oraz dostępem do instrumentarium przeziernym dla
promieni RTG, o następujących parametrach:

1

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości L=180-280 skok komplet. 120
udowej typu GAMMA krótki, tytanowy, ze średnicą w części co 20 mm
proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości
180-280mm, pokryty celownikiem , średnica 10-11mm, kąt
szyjkowo – trzonowy 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i
prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową
teleskopową ze śrubą kompresyjną M4 lub standardową Ø
11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba
kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed
spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego
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blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm lub
Ø 6,5 mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden
otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o
średnicy 4,5mm.
2
Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości L=300-420 skok komplet. 60
udowej typu GAMMA długi, tytanowy, lewy i prawy, ze co 20 mm
średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową
antetorsją, długości 300-420mm, do długości 420mm pokryty
celownikiem dystalnym, średnica 11mm, kąt szyjkowo –
trzonowy 130°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową
teleskopową ze śrubą kompresyjną M4 lub standardową, Ø
11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba
kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed
spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego
blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm lub
Ø 6,5 mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2
otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o
średnicy 4,5mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 24
Dotyczy pakietu nr 9 – pozycja 4
Czy Zamawiający w Poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania grotów o średnicy Ø 5,0 mm zamiast Ø 4,5 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 25
Dotyczy pakietu nr 9 – pozycja 6
Czy Zamawiający w Poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów o dł. gwintu A=20-60 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 26
Dotyczy pakietu nr 10– pozycja 1
Czy Zmawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki pod wkręty Ø 2,0 mm zamiast 1,5 mm, oraz
o długości L=24-48 mm zamiast 22-42 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 27
Dotyczy pakietu nr 10– pozycja 2
Czy Zmawiający w Poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 11 mm zamiast 10,2 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 3
Czy Zmawiający w Poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=37-109 mm zamiast 40-110 mm
i ilości otworów 3-9 zamiast 3-8?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 29
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 4
Czy Zmawiający w Poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=25-133 mm zamiast 39-135 mm
i ilości otworów 2-11 zamiast 2-8?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 30
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 5
Czy Zmawiający w Poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=86-157 mm zamiast 89-159
mm, ilości otworów 6-14 zamiast 6-12 i R=80 zamiast R=88?
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 31
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 6-7
Czy Zamawiający w Poz. 6-7 dopuści możliwość zaoferowania płytki pod wkręty Ø 2,7 mm zamiast Ø 3,5 mm,
bez otworów pod Kirschnery?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 32
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 8
Czy Zmawiający w Poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów Ø 2,0 mm zamiast 1,5 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 33
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 14
Czy Zamawiający w Poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych Ø 6,5 mm o długości L=40140 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34
Dotyczy pakietu nr 11– pozycja 1-2
Czy Zmawiający w Poz. 1-2 dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSB 2-12 otworów o długości
48mm - 208mm zamiast 68mm - 356mm, z możliwości wprowadzenia wkręta kaniulowanego o średnicy Ø
4,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 35
Dotyczy pakietu nr 11– pozycja 3
Czy Zmawiający w Poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSK z możliwości wprowadzenia
wkręta kaniulowanego o średnicy Ø 4,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 36
Dotyczy pakietu nr 11– pozycja 5
Czy Zamawiający w Poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej z tolerancją dł. +/- 1 mm?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37
Dotyczy pakietu nr 12– pozycja 1
Czy Zmawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 3,5 mm o długości
L=14-60 mm (skok co 2 mm) i długości gwintu B=5-20 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 38
Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 2
Czy Zmawiający w Poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø 4,5 mm o długości
gwintu B=5-32 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 39
Dotyczy pakietu nr 12– pozycja 4
Czy Zmawiający w Poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych Ø 3,0/3,9 mm, gniazdo
sześciokątnej 4,0 mm, o długości gwintu A=8-15 mm lub śrub kompresyjnych Ø 3,0/3,5 mm, gniazdo torx T8,
o długości gwintu A=4-7 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 40
Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 5
Czy Zmawiający w Poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych Ø 4,5/5,0 mm, pod drut
prowadzący 1,6 mm, gniazdo torx T15, o długości gwintu A=7-10 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 41
Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 6
Czy Zmawiający w Poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania podkładki Ø 4,5 x 10 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 42
Dotyczy pakietu nr 12 – pozycja 9
Czy Zmawiający w Poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego Ø 2,4/1,0 mm L=160 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 43
Dotyczy pakietu nr 12– pozycja 10
Czy Zmawiający w Poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego Ø 3,2/1,2 mm L=200 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 44
Dotyczy pakietu nr 12– pozycja 11
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Czy Zmawiający w Poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego Ø 4,7/2,2 mm L=220 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 45
Dotyczy pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami blokująco – kompresyjnymi z
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych zamiast oddzielnych otworów blokowanych i
korowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 46
Dotyczy pakietu nr 10
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających otwory blokowane z gwintem
stożkowym zamiast posiadających oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 47
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 37-50 mm (2-4 otwory)
zamiast L=36-47 mm (1-2 otwory)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 48
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 2
Czy Zamawiający w Poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 5
otworów blokowanych zamiast 6, o długości L= 37-50 mm (2-4 otwory) zamiast L=32-43 mm (1-2 otwory)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 49
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 1-2
Czy Zamawiający w Poz. 1-2 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworów pod druty Kirschnera?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 50
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 3
Czy Zamawiający w Poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 56-76 mm (3-5 otwory)
zamiast L=53-75 mm (3-5 otwory)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 51
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 4
Czy Zamawiający w Poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 50-60 mm (3-4 otwory)
zamiast L=47-58 mm (3-4 pary otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 52
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 5
Czy Zamawiający w Poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 42-52 mm (3-4 otwory)
zamiast L=40-51 mm (3-4 pary otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 53
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 6
Czy Zamawiający w Poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 32-55 mm (2-4 otwory)
zamiast L=29-54 mm (2-4 pary otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 54
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 9
Czy Zamawiający w Poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworów pod druty Kirschnera
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 55
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 11
Czy Zamawiający w Poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 12 mm zamiast 11 mm i
grubości 2,5 mm zamiast 2,8 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 56
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 11
Czy Zamawiający w Poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=70-130 mm zamiast L=88-144
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 57
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 12
Czy Zamawiający w Poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka piętowa z zaczepem – wersja
prawa/lewa. Grubość płytki 1,2 / 2,5 mm. Posiadająca 15 otworów pod wkręty blokowane Ø 3,5 mm oraz 2
zaczepy pod kątem 70 i 90 stopni w stosunku do płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Płytka
w czterech rozmiarach L=64, 69, 76 i 81 mm (15 otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 58
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 13
Czy Zamawiający w Poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka obojczykowa z hakiem. Wersja
prawa/lewa. Grubość płytki 3,0 mm. Odległość haka od części nasadowej H = 12 i 15 mm. Ilość otworów
blokująco-kompresyjnych od 5 do 7. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty Ø 3,5mm. Do otworów kompresyjnych
wkręty korowe Ø 3,5 mm. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 59
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 14
Czy Zamawiający w Poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=69-135 mm zamiast L=71-116
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 60
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 15
Czy Zamawiający w Poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=94-120 mm (6-8 otworów)
zamiast L=66-114 mm (6-11 otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 61
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 15
Czy Zamawiający w Poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokowanymi pod wkręty Ø
3,5 mm zamiast Ø 3,5 mm i Ø 2,4 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 62
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 16
Czy Zamawiający w Poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 12 mm zamiast 11 mm i
grubości 4,0 mm zamiast 2,8 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 63
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 16
Czy Zamawiający w Poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=72-163 mm (5-12 otworów)
zamiast L=88-193 mm (5-12 par otworów)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 64
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 16
Czy Zamawiający w Poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki z 2 otworami pod druty Kirschnera?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 65
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 17
Czy Zamawiający w Poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 9 mm zamiast 13 mm i
grubości 1,8 mm zamiast 2,0 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
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Pytanie nr 66
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 17
Czy Zamawiający w Poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=52-124 mm zamiast L=45-117
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 67
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 18
Czy Zamawiający w Poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=81-159 mm (4-10 otworów)
zamiast L=109-169 mm (4-8 par otworów), posiadającej w części nasadowej 5 otworów zamiast 6?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 68
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 19
Czy Zamawiający w Poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=90-160 mm (3-6 otworów)
zamiast L=101-146 mm (3-6 par otworów)?
Odpowiedź;
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 69
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 20
Czy Zamawiający w Poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=147-173 mm (7-9 otworów)
zamiast L=167-197 mm (7-9 par otworów)?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 70
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 21
Czy Zamawiający w Poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=117-198 mm (4-10 otworów)
zamiast L=123-183 mm (4-8 par otworów), posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 4?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 71
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 22
Czy Zamawiający w Poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=80-288 mm (5-21 otworów)
zamiast L=120-280 mm (4-8 par otworów), posiadającej w części nasadowej 4 otworów blokowanych zamiast
7?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 72
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 23
Czy Zamawiający w Poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=86-125 mm (4-7 otworów)
zamiast L=85-125 mm (3-8 otworów), posiadającej w części nasadowej 5 otworów blokowanych zamiast 6?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
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Pytanie nr 73
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 24
Czy Zamawiający w Poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=59-136 mm (3-9 otworów)
zamiast L=89-136 mm (3-6 par otworów), posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 4
oraz 1 otwór pod druty Kirschnera zamiast 4?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 74
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 25
Czy Zamawiający w Poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=65-142 mm (3-9 otworów)
zamiast L=95-137 mm (3-6 par otworów), posiadającej w części nasadowej 5 otworów blokowanych zamiast
6 oraz 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 75
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 26
Czy Zamawiający w Poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=86-190 mm (2-10 otworów)
zamiast L=88-181 mm (2-8 par otworów)?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 76
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 27
Czy Zamawiający w Poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 16,5 mm zamiast 17,5mm i
grubości 4,5 mm zamiast 5,0 mm, posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3, o długości L=122293 mm (6-15 otworów) zamiast L=131-299 mm (6-14 otworów)?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 77
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 28
Czy Zamawiający w Poz. 28 wymaga zaoferowania płytki do dalszej nasady kości udowej? Jeżeli tak, prosimy
o dopuszczenie płytki o następujących parametrach: Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt
z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie
płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera
W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej
stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3),
samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą
śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i
6 otworów w głowie płytki?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 78
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 29
Czy Zamawiający w Poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory pod druty
Kirschnera zamiast 11?
Odpowiedź:
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Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 79
Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 30
Czy Zamawiający w Poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=140-220 mm (5-9 otworów)
zamiast L=129-213 mm (4-8 otworów), posiadającej 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 5?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 80
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 31
Czy Zamawiający w Poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=118-262 mm (6-14 otworów)
zamiast L=116-242 mm (4-10 otworów), posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 6?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 81
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 32
Czy Zamawiający w Poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=82-262 mm (4-14 otworów)
zamiast L=131-278 mm (3-10 otworów), posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 5 oraz
3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 5?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 82
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 41
Czy Zamawiający w Poz. 41 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych samogwintujących
gąbczastych Ø 3,5 mm zamiast blokowanych gąbczastych samogwintujących Ø 3,9 mm?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 83
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 42
Czy Zamawiający w Poz. 42 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych gąbczastych
samogwintujących Ø 6,0 mm zamiast blokowanych gąbczastych samogwintujących Ø 5,4 mm?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 84
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 43
Czy Zamawiający w Poz. 43 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stożkowych o długości L=40-90 mm
zamiast L=18-90 mm?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
Pytanie nr 85
Dotyczy pakietu nr 10 - pozycja 44
Czy Zamawiający w Poz. 44 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów stożkowych o długości L=50-90 mm
zamiast L=30-90 mm?
Odpowiedź:
Nie ma takiej pozycji w tym pakiecie.
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Pytanie nr 86
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa oddzielnego do prawej i lewej
kończyny?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 87
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa długiego 180-280 mm zamiast 180-320
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 88
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części bliższej 4
otwory gwintowane zamiast 5 otworów gwintowanych i jednego kompresyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 89
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 2
Czy Zamawiający w Poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 3,5 mm zamiast Ø 3,0
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 90
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 3
Czy Zamawiający w Poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 5,0 mm zamiast Ø 4,0
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 91
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 5
Czy Zamawiający w Poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie
gwoździa w zakresie 5-30 mm stopniowane co 5mm zamiast śruby kompresyjnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 92
Dotyczy pakietu nr 14 - pozycja 9
Czy Zamawiający w Poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych Ø 2,0/2,7 mm zamiast Ø
1,5/2,7 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 93
Dotyczy pakietu nr 15 - pozycja 1
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Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części bliższej 5
otworów w tym 2 gwintowane obwodowo oraz jeden dynamiczny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 94
Dotyczy pakietu nr 15 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania w otworach rekonstrukcyjnych i gwintowanych
gwoździa zamiennie rygli Ø 5,0 mm i Ø 4,5 mm we wszystkich średnicach gwoździa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 95
Dotyczy pakietu nr 15 - pozycja 1-2
Czy Zamawiający w Poz. 1, 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast Ø 4,0
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 96
Dotyczy pakietu nr 15 - pozycja 1, 5
Czy Zamawiający w Poz. 1, 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 5,0 mm zamiast Ø 5,5
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 97
Dotyczy pakietu nr 15 - pozycja 8
Czy Zamawiający w Poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części bliższej 2
otwory dla wkrętów 4,5 mm zamiast 3?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 98
Dotyczy pakietu nr 16 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o długości 300-400 mm zamiast
długiego L=340-440 mm i krótkiego L=180-200 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 99
Dotyczy pakietu nr 16 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej 3 otwory
w 2 płaszczyznach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 100
Dotyczy pakietu nr 16 - pozycja 1, 9, 10, 11
Czy Zamawiający w Poz. 1, 9, 10, 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm zamiast
Ø 5,0 mm i 55 mm?
Odpowiedź:

16

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 101
Dotyczy pakietu nr 16 - pozycja 9, 12
Czy Zamawiający w Poz. 9, 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących aniulowanych Ø 6,5 mm
zamiast Ø 7,5 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 102
Dotyczy pakietu nr 18 - pozycja 1
Czy Zamawiający w Poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania pręta węglowego o średnicy 11 mm zamiast 12
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy oraz
formularz ofertowy i wzór umowy.
Aktualne i obowiązujące załączniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.szpitalmegrez.4bip.pl
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