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Znak: AE/ZP-27-40/16                        Tarnów, 2016-04- 20 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy: 

endoprotez: stawu biodrowego i  kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych 

do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – 

implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, 

implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub 

piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania 

ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy 

artroskopowej, elektrod do waporyzacjidla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 i 4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia 
pozycji 3 i 4 i utworzenia odrębnego pakietu?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 2. Czy Zamawiający możliwość zaoferowania śruby 
kotwicowej do rekonstrukcji obrąbka stawu barku. Śruby kotwicowe, stożkowe osadzone na 
jednorazowym podajniku zakończonym rękojeścią (pakowane sterylnie), zaopatrzone w 
jedną nić wzmocnioną nić, średnica zewnętrzna gwintu 3 mm jako rozwiązanie 
równoważne? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śruby 
kotwicowej tytanowej do leczenia stożka rotatorów, śruby stożkowe osadzone na 
jednorazowym podajniku zakończonym rękojeścią (pakowane sterylnie), zaopatrzone w dwie 
wzmocnione nici, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby 
kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm jako rozwiązanie równoważne? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny: trzpień przynasadowy wykonany w całości ze stopu tytanu pokryty czystym 
tytanem i bonitem. Głowa ceramiczna Biolox Delta 28 mm i 40  w 3, 32 i 36 w 4 rozmiarach 
szyjki. panewka bezotworowa lub z 3 otworami. Wkładka wykonana z crosslinkowanego 
polietylenu standardowa i z 20–sto stopniowa nadbudową, wkładka ceramiczna w 
tytanowym pierścieniem. Wkładka dostosowana do głów 28-36 ceramiczna oraz 28-40 
polietylenowa bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ? 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na  wydzielenie z Pakietu Nr 17 pozycji 3 i 4  

i utworzenie z nich odrębnego pakietu.  
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 2 opisanej w pytaniu śruby 
kotwicowej, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w Załączniku Nr 7.14 punkt 1 i 2. 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 1 opisanej w pytaniu śruby 
kotwicowej, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w Załączniku Nr 7.14 punkt 1 i 2. 
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 opisanej w pytaniu endoprotezy 
przynasadowej stawu biodrowego bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień 
SIWZ, pod warunkiem, że Wykonawca wypełni Załącznik Nr 7.5 wpisując w odpowiednie 
pozycje parametry elementów zaoferowanej endoprotezy (z jakiego materiału wykonane, 
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rozmiary, budowa), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił endoprotezę o takich 
parametrach, a ponadto Wykonawca spełnia wymagania z pkt. 5 i 6 wymienionego załącznika. 
 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
W Załączniku Nr 1 do SIWZ  w Pakiecie Nr 16 wykreśla się poz. 4. Omyłka pisarska wynikła 
z niezamierzonego ujęcia w wymienionym Pakiecie pozycji 4, czego potwierdzeniem jest brak 
podania ilości.  

W załączeniu Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie w zakresie Pakietu Nr 16. 
 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


