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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji rstotnych Warunków Zamówienia

na dostawę sprzętu §pecjalistycznego: płyty, Śruby, gwoździe na potrzeby Bloku
OPeracyjnego Chirurgii Urazowej d!a potrzeb Wielospecjalistycznego szpitata przy ut.

Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - powtórzenie unieważnionych pakietów

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy uprzejmie wyjaśnia m :

PYtanie l: Pakiet B: Czy Zamawiający dopuŚci implanty_ tytanowe do korekcji koślawości
podskokowej, kaniulowane z tępym gwintem, 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości
odpowiednio od 13 do 1Bmm. Implanty sterylne, pakowane pojedynczo.
Odpowied ź: T ak, Za mawiający dopuszcza.
PYtanie 2: Czy Zamawiający w Pakiecie B dopuści złozenie oferty na sterylny, jednorazowy,
tytanowy stent do korekcji stopy płasko-koŚlawej, typ II. Kaniulowany, w kształcie kielicha,
gwintowany do połowy długoŚci - w częŚci węzszej. Implantowany centralnie od wewnątrz medialno-
lateralnej częŚci zatoki stępu. MozliwoŚć stosowania zarówno u dzieci od 3 roku Życia jak i u
dorosłych. Dostępny w rozmiarach 6-11mm?
Odpowied ź= Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 3= Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania instrumentarium
na czas trwania umowy i wyrazi zgodę na dostarczenie instrumentarium na konkretny zabieg?
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

-

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wyrazi zgodę na dostarczenie implantów wraz z
instrumentami na zasadzie Loaner Set tj, każdorazowo do zabie9u, po wcześniejszym uzgodnieniu
term i nu z Zamawiającym?
OdPowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
18.07.2019 r. pozostaje bez zmian.
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