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Znak: AE/ZP-27-20/17                        Tarnów, 2017-04-06 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy implantów 

ortopedycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 6 płytkę 
podporową do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L, prawa  87 mm , 4-
otworowa?  

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 8 płytkę 
podporową do bliższej nasady kości piszczelowej w kształcie litery L,  lewa  87 mm , 4-
otworowa? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 13. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 13 Śruby 
dociskowe od 50 mm do  140 mm? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 14 Druty 
Kirschnera z gwintowanym końcem fi 2.5 mm / 210 – 310 mm? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 zaoferowanie  wkrętów  
z gniazdem sześciokątnym? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może 
bezpłatnie użyczyć wkrętaki sześciokątne do poszczególnych wkrętów. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 

zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej Ø4.0 mm, sześciokątnych? Wykonawca 
wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak sześciokątny  
do wkrętów 4.0 mm? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 

zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 20 mm do 35 
mm? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak 
sześciokątny do wkrętów 4.0 mm. 

8. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 4 

zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 35 mm do 50 
mm? Wykonawca wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak 
sześciokątny do wkrętów 4.0 mm.    

9. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 5 
zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej Ø3.5x1.75mm,  sześciokątnych, L: od 10 mm 
do 40 mm (skok co 2 mm), i L: od 40 mm do  50 mm (skok co 5 mm)? Wykonawca 
wówczas na czas trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak sześciokątny  
do wkrętów 3.5 mm. 

10. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 6  wkręt do 
kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątne, częściowo gwintowane, dł. części 
gwintowanej 16 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110  mm? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 7  wkręt do 
kości gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątne, częściowo gwintowane, dł. części 
gwintowanej 32 mm, wymagane długości całkowite L: od 40 mm do 110  mm? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 8 

zaoferowanie wkrętów do kości korowej sześciokątnych?   Wykonawca wówczas na czas 
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trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak sześciokątny do wkrętów korowych 4.5 
mm . 

13. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 10 

zaoferowanie wkrętów do kości korowej sześciokątnych? Wykonawca wówczas na czas 
trwania umowy może bezpłatnie użyczyć wkrętak sześciokątny do wkrętów korowych 3.5 
mm. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 11 

zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm? 
15. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 11. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 11 

zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 250 mm? 
16. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 12. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 12 

zaoferowanie Grotów Steinmanna o długości L: od 210 mm do 280 mm? 
17. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 16. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 16  druty do 

wiązania odłamów o długości 10 m  z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości. 
 

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

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 6 płytek opisanych  
w pytaniu. 
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 8 płytek opisanych  
w pytaniu. 
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 13 również śrub dociskowych  
od 50 mm do  140 mm. 
Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 14 również druty Kirschnera  
z gwintowanym końcem fi 2.5 mm / 210 – 310 mm. 
Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 również wkrętów z gniazdem 
sześciokątnym wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania przez 
Zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do poszczególnych 
wkrętów, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również wkrętów do kości 
łódkowatej Ø4.0 mm, sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas 
posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do 
wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 3 również wkrętów do kości 
gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 20 mm do 35 mm wraz z wliczonym w cenę 
oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) 
wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 
wymagań SIWZ. 
 Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 4 również wkrętów do kości 
gąbczastej Ø4.0 mm, sześciokątnych, L: od 35 mm do 50 mm, wraz z wliczonym w cenę 
oferty użyczeniem (na czas posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) 
wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,0 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych 
wymagań SIWZ. 
Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 również wkrętów do kości 
gąbczastej Ø3.5x1.75mm,  sześciokątnych, L: od 10 mm do 40 mm (skok co 2 mm), i L: od 
40 mm do  50 mm (skok co 5 mm), wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas 
posiadania przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do 
wkrętów 3,5 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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. 
Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 6 również wkrętów do kości 
gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątnych, częściowo gwintowanych, długość części 
gwintowanej 16 mm, długości całkowitej L: od 40 mm do 110  mm. 
Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 7 również wkrętów do kości 
gąbczastej Ø 6.5 x 2.75 mm, sześciokątnych, częściowo gwintowanych, długość części 
gwintowanej 32 mm, długości całkowitej L: od 40 mm do 110  mm. 
Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 8 również wkrętów do kości 
korowej sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania 
przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 4,5 mm, 
pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 również wkrętów do kości 
korowej sześciokątnych wraz z wliczonym w cenę oferty użyczeniem (na czas posiadania 
przez zamawiającego zakupionych wkrętów) wkrętaków sześciokątnych do wkrętów 3,5 mm, 
pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 11 również Grotów Steinmanna 
o długości L: od 210 mm do 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
SIWZ. 
Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 11 również Grotów Steinmanna 
o długości L: od 210 mm do 250 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
SIWZ. 
Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 12 również Grotów Steinmanna 
o długości L: od 210 mm do 280 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
SIWZ. 
Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 16 drutów do wiązania 
odłamów o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


