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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-12-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na Zakup i dostawę implantów ortopedycznych. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. Załącznik 1a - KARTA INDYWIDUALNEJ WYCENY PAKIETU zawiera opis 

sugerujący iż treść stanowi PAKIET 2 zamówienia. Czy nie powinien być oznaczony jako 

pakiet nr 1? (kolejne załączniki zawierają kolejne nr pakietów, przy czym załącznik 1b - 

pakiet 2 (również), 1c - pakiet 3, 1d - pakiet 4 itd) 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający potwierdza, załącznik 1a powinien być oznaczony jako PAKIET nr 1 

zamówienia. 

2. Punkt 1 W związku z szerokim wachlarzem opcjonalnego asortymentu proszę o 

wyszczególnienie ilości zestawów w składzie podstawowym oraz opcjonalnym. Jest to 

niezbędne dla prawidłowego obliczenia wartości oferowanego asortymentu: 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach głów 28 – 32 mm 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach 36- 44 mm 

 Artykulacja ceramika – ceramika 

 Ilość panewek półzwiązanych 2-osiowych 

 Ilość panewek hemisferycznych pokrytych trójwymiarową warstwą przerastającą 

tkanką kostną 
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Alternatywnie proszę o możliwość modyfikacji tabeli KARTA INDYWIDUALNEJ 

WYCENY PAKIETU w ramach kolumny „Nazwa producenta, nr kat” przez dodanie 

możliwości wpisania  cen jednostkowych wszystkich standardowych oraz opcjonalnych 

elementów składowych zestawu protezy. 

3. Punkt 2 W związku z szerokim wachlarzem opcjonalnego asortymentu proszę o 

wyszczególnienie ilości zestawów w składzie podstawowym oraz opcjonalnym. Jest to 

niezbędne dla prawidłowego obliczenia wartości oferowanego asortymentu: 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach głów 28 – 32 mm 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach 36- 44 mm 

 Artykulacja ceramika – ceramika 

 Ilość panewek półzwiązanych 2-osiowych 

 Ilość panewek hemisferycznych pokrytych trójwymiarową warstwą przerastającą 

tkanką kostną 

Alternatywnie proszę o możliwość modyfikacji tabeli KARTA INDYWIDUALNEJ 

WYCENY PAKIETU w ramach kolumny „Nazwa producenta, nr kat” przez dodanie 

możliwości wpisania  cen jednostkowych wszystkich standardowych oraz opcjonalnych 

elementów składowych zestawu protezy. 

4. Punkt 3 W związku z szerokim wachlarzem opcjonalnego asortymentu proszę o 

wyszczególnienie ilości zestawów w składzie podstawowym oraz opcjonalnym. Jest to 

niezbędne dla prawidłowego obliczenia wartości oferowanego asortymentu: 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach głów 28 – 32 mm 

 Artykulacja polietylen – metal w wielkościach 36- 44 mm 

 Artykulacja ceramika – ceramika 

 Ilość panewek półzwiązanych 2-osiowych 

 Ilość panewek hemisferycznych pokrytych trójwymiarową warstwą przerastającą 

tkanką kostną 

Alternatywnie proszę o możliwość modyfikacji tabeli KARTA INDYWIDUALNEJ 

WYCENY PAKIETU w ramach kolumny „Nazwa producenta, nr kat” przez dodanie 

możliwości wpisania  cen jednostkowych wszystkich standardowych oraz opcjonalnych 

elementów składowych zestawu protezy. 

5. Punkt 5 Proszę o wyszczególnienie z całkowitej ilości zamawianych zestawów protezy 

szacunkowej ilości na zestaw podstawowy (elementu udowy, piszczelowy, wkładka stawowa) 

oraz zestawu rozszerzonego (el. Udowy, wkładka, taca piszczelowa modularna, augmentacja 

piszczeli, przedłużka piszczeli). Alternatywnie proszę o możliwość modyfikacji tabeli 
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KARTA INDYWIDUALNEJ WYCENY PAKIETU w ramach kolumny „Nazwa producenta, 

nr kat” przez dodanie możliwości wpisania  cen jednostkowych wszystkich standardowych 

oraz opcjonalnych elementów składowych zestawu protezy. 

6. Punkt 7 Proszę o szacunkowe określenie ilości płyt krętarzowych. Jest to niezbędne dla 

prawidłowego obliczenia wartości oferowanego asortymentu. Alternatywnie proszę o 

możliwość modyfikacji tabeli KARTA INDYWIDUALNEJ WYCENY PAKIETU w ramach 

kolumny „Nazwa producenta, nr kat” przez dodanie możliwości wpisania  cen jednostkowych 

wszystkich standardowych oraz opcjonalnych elementów składowych zestawu protezy. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego odnośnie punkt 2-6 jest następujące: 

Zamawiający zmodyfikował tabelę KARTA INDYWIDUALNEJ WYCENY PAKIETU i formie 

zmienionej umieścił na stronie internetowej pod adresem www.bip.ocr.pl/pytania i 

odpowiedzi, pod nazwa załącznik nr 1a – modyfikacja. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano 

SIWZ. 

         Zamawiający 

 

 


