Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 17sierpnia 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa
endoprotez oraz implantów ortopedycznych
Znak sprawy: DZP/88/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015
r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2:
a) ust. 5 z 24 godzin na 2 dni robocze
b) ust. 6 z 48 godzin na 5 dni roboczych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej określonej w § 9 ust. 1 pkt 3 ze 100 zł na
50 zł?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 3
Czy zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści:
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi
na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Trzpień w minimum 10 rozmiarach i
3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona
redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego.
Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami
na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu
szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej
pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP)
szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech
typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów
głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do głów
rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm

Głowy wykonane z CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm. Stożek
12/14
Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm,
36mm, i 40mm. Stożek 12/14
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
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