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Kętrzyn, dnia 23.09.2022 r.
Zamawiający:
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Ul. M. C. Skłodowskiej 2,
11-400 Kętrzyn
Platforma zakupowa/
Strona internetowa/
Wykonawcy

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ
Dotyczy: „Dostawa implantów do endoprotez oraz dodatkowego asortymentu wyrobów
medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - dodatkowy”
Znak postępowania: 35/TP/2022
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz modyfikuje treść
dokumentów.
Pytanie 1:
Dotyczy pakiet 3- Kotwice do rekonstrukcji ścięgien
1. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 3 w poz. 1 dopuści:
Kotwice tytanowe do rekonstrukcji stożka rotatorów, z podwójnym gwintem, samogwintujące i
samowiercące (wkręcane), o średnicy 3,0 mm, 4,5mm, 5,5mm z wydłużonym ostrym końcem
ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzone w 2 nitki Force Fiber z plecionki poliestrowej,
dwukolorowe: białe i niebieskie, niewchłanialne ( 3,5 mm dla kotwicy 3,0 oraz rozmiar 6,0 mm dla
kotwicy 4,5; 5,5), kotwice pakowane pojedynczo, sterylnie wraz ze sterylnym jednorazowym
aplikatorem?
2. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 3 w poz. 2 dopuści:
Kotwice tytanowe z igłami ze stali nierdzewnej, z podwójnym gwintem, samogwintujące i
samowiercące (wkręcane), o średnicy 4,5mm i 5,5mm, zaopatrzone w 2 szwy niewchłaniane z
plecionki poliestrowej , plecione z igłami (w zestawie 4 igły), kotwice pakowane pojedynczo, sterylnie
wraz ze sterylnym jednorazowym aplikatorem?
3. Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 3 z uwagi na niewielką ilość oferowanych
produktów odstąpi od obowiązku utworzenia depozytu i wyrazi zgodę na dostawy na
zamówienie w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 2:
Dot. Zadania nr 5
W związku z brakiem zapisów dot. instrumentarium prosimy o potwierdzenie, że do wyrobów
zaoferowanych w ramach Zadania 5 Zamawiający wymaga instrumentarium dostarczanego w formie
tzw. lotnej, tj. bezpośrednio na zabieg.
Odpowiedź 2.
Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 3:
Dot. Zadania nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje sukcesywnego dostarczenia produktów
zaoferowanych w ramach Zadania nr 5, zgodnie z zapisem pod Formularzem asortymentowocenowym. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Formularza ofertowego pkt. 2, tj.

Odpowiedź 3.
Zamawiający potwierdza, iż w ramach Zadania nr 5 oczekuje sukcesywnego dostarczania produktów,
jednocześnie informując, iż w Formularzu ofertowym należy wpisać termin uzupełnienia magazynu
jaki Państwo oferują zgodnie z zapisem pod Formularzem asortymentowo-cenowym.
Pytanie 4.
Dot. Formularza asortymentowo-cenowego Zadanie nr 5
Zwracamy się prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie produktów w
ramach zadania 5 w terminie do 36 godzin?
Odpowiedź 4.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5.
Dot. §6 ust. 2 wzoru umowy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur
wyłącznie formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury
mają być wysyłane.
Odpowiedź 5.
Zmawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur duplikatów faktur oraz ich korekt, a
także not obciążeniowych i not korygujących za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno‐prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
Pytanie 6.
Dot. Zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
Sterylny zestaw do naprawy AC Joint. Zestaw złożony z dwóch tytanowych guzików, jednego
okrągłego, a drugiego prostokątnego połączonych samo-zaciskającą się pętlą wykonaną z nici o
grubości #5. W komplecie drut nitynolowy z oczkiem do przeciągnięcia implantów oraz popychacz do
węzłów
Odpowiedź 6.
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 7.
Dot. Zadania nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:
Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z
możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do
tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości
10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący
z miarką o średnicy dedykowanej do guzika.
Odpowiedź 7.
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 8.
Zadanie nr 4
Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z kablem
przyłączeniowym o dł. 3m, wtyczka trzybolcowa, średnica mocowania narzędzi 2,4 mm, głębokość
gniazda 18mm, przyciski do aktywacji cięcia i koagulacji, gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne?
Odpowiedź 8.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 9.
Zadanie nr 4
Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny z kablem
przyłączeniowym o dł. 3m, wtyczka trzybolcowa, średnica mocowania narzędzi 4 mm, głębokość
gniazda 18mm, przyciski do aktywacji cięcia i koagulacji, gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne?
Odpowiedź 9.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 10.
Zadanie nr 4
Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową, długość całkowita 5762mm, do gniazda w rękojeści 2,4mm, długość ostrza 25mm?
Odpowiedź 10.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 11.
Zadanie nr 4
Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową, długość całkowita 5762mm, do gniazda w rękojeści 4mm, długość ostrza 25mm?
Odpowiedź 11.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 12.
Zadanie nr 4
Pozycja 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody monopolarne typu pętla o średnicy
5mm do gniazda w rękojeści fi 2,4mm?
Odpowiedź 12.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 13.
Zadanie nr 4
Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przedłużkę elektrody o długości 180 mm do
elektrod z trzonkiem fi 2,4mm?
Odpowiedź 13.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie 14.
Zadanie nr 4
Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przedłużkę elektrody o długości 180 mm do
elektrod z trzonkiem fi 4mm?
Odpowiedź 14.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 15.
Zadanie nr 4
Pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku,
dzielone, hydrożelowe, uniwersalne dla dzieci i dorosłych o powierzchni przewodzenia 110cm2,
wymiary elektrody 122 x 176mm, powierzchnia dzielona z pasem okalającym każdą z dwóch części,
podłoże wykonane z elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejaniu?
Odpowiedź 15.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie 16.
Zadanie nr 4
Pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania klasyczny przewód do pęsety bipolarnej bez
opcji współpracy z włącznikiem nożnym?
Odpowiedź 16.
Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ i OPZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy
ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3
ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:
Termin składania ofert upływa 28.09.2022 r o godz. 9.00;
Termin otwarcia ofert: 28.09.2022 r o godz. 9.15;
Termin związania ofertą: 27.10.2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia
23.09.2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00360948/01

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią
integralną część SWZ.

Wojciech
Glinka
…………………………………….

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Glinka
Data: 2022.09.23 08:33:25 +02'00'

(Kierownik Zamawiającego )

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00360948/01
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