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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa endoprotez i implantów uzupełnienie. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 246-404502; data wysłania do publikacji: 18.12.2012 
 
 

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów 

siwz, na które to zamawiający odpowiada:  

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o 

których mowa w § 9 ust. 1 pkt. c) na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za 

każdy dzień zwłoki?  

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w 

zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez zapisów o treści: 

Szkolenia: 

 W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach dostaw wyborów 

medycznych. 

 Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem 

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy. 

 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi 

maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

 Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu, Uczestnicy to personel z 

doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w 

zabiegach z użyciem produktów dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając 

na swój koszt wszystkie do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazdy na miejsce 

szkolenia oraz zakwaterowania uczestników szkolenia. 

 Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę. 
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 Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 Zakończenie szkoleń potwierdzonych będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej 

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym ze stron i 

zawierającym: 

a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, 

b) datę i miejsca ich przeprowadzenia, 

c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, 

d) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie 

e) czas trwania poszczególnych szkoleń 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3 

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie banku implantów do 1 szt. 

każdego rozmiaru oraz 1 kpl. instrumentarium, a w razie zwiększonego zapotrzebowania dostawy 

drugiej linii wraz z instrumentarium? 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania: 

TRZPIEŃ – tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, o przekroju: w części bliższej prostokątnym 

przechodzącym w części dalszej w przekrój kwadratowy, we wszystkich płaszczyznach posiadający 

kształt klina, wyposażony w system zapobiegający derotacji (po 3 skrzydełka z każdej strony 

trzpienia), pokryty hydroksyapatytem w całości, stożek 12/14, trzpień w 11 rozmiarach. 

GŁOWA: 

- Ceramiczna: w 3 długościach szyjki Ø 28 lub 32mm; stożek 12/14 

- Ceramiczna: w 5 długościach szyjki, Ø 28 lub 32 mm; stożek 12/14 

- Stalowa: w 3 długościach szyjki, Ø22,2 mm, stożek 12/14 

PANEWKA – tytanowa, typu Press-fit, pokryta hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – 

trójpromienny. Panewka w rozmiarach od Ø42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością 

dodatkowej stabilizacji dwiema śrubami. 

WKŁAD: 

a. Polietylenowy, symetryczny w rozmiarach: 

- dla głowy Ø22,2mm w rozmiarach od 42mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 

60-68mm); 

- dla głowy Ø28mm w rozmiarach od 46mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 60-

68mm); 

- dla głowy Ø32mm w rozmiarach od 50mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 60-

68mm) 

      b. Polietylenowy z nadbudową w rozmiarach: 

- dla głowy Ø28mm w rozmiarach od 48mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 60-

68mm); 

- dla głowy Ø32mm w rozmiarach od 50mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 60-

68mm) 

      c. Ceramiczny w rozmiarach: 

- dla głowy Ø28mm w rozmiarach od 46mm do 48mm ; 

- dla głowy Ø32mm w rozmiarach od 50mm do 68mm ( wspólny wkład dla rozmiarów 60-

68mm) 

ŚRUBY – tytanowe w rozmiarach Ø5mm dla panewek Ø42 do 48mm oraz Ø6,5mm dla panewek 

Ø50 do 68mm, w długościach od 15 do 60mm.  
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Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga dużych rozmiarów głów.  

 

 

W związku z tym, iż odpowiedzi nie prowadzą do zmiany SIWZ zamawiający nie przedłuża 

terminu składnia ofert. 

 

 

 

                Z poważaniem 

 

 

 


