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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy:
czy: przetarg nieograniczony
jednoprzedziałowa – Zp/52/PN-44
44/18

na

dostawę

endoprotez

stawu

kolanowego

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
post powaniu.
Pytania
Czy z racji na niewielka ilość
ść szacowanych zestawów i nieproporcjonalnie duży
duż koszy zestawu i
komisu implantów Zamawiający
Zamawiają
dopuści możliwość
zabezpieczenia przez dostawcę
dostawc w
instrumentarium
rium i implanty system "loaner set"- dostawa na zaplanowany zabieg w dniu
poprzedzającym procedurę medyczna ( instrumentarium wraz z pełnym zestawem implantów) oraz
zostanie odebrane od Zamawiającego
Zamawiającego po wykonanym zabiegu. Wykonawca nie tworzyłby banku
implantów
lantów na stanie Zamawiającego.
Zamawiają
W wypadku odpowiedzi pozytywnej proszę
prosz o weryfikacje
parametrów ocenianych w postępowaniupost
termin uzupełnienia komisu implantów
im
na termin
dostarczenia zestawu od daty zamówienia.
zamó
Odp. Tak, Zamawiający wyraża
ża zgodę.
zgod Patrz zmiana
SIWZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodęę na zaoferowanie :
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej
przy rodkowej i pobocznej.
Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach.
Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwo
Możliwość użycia wersji
bezcementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej).
Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach.
grubo
Wkładka
adka ruchoma poruszająca
poruszaj
się
swobodnie pomiędzy
dzy komponentem udowym i piszczelowym. Komplet ostrzy: oscylacyjne,
posuwisto zwrotne i typu brush ? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Czy Zamawiający
cy w Pakiecie Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa wyrazi zgodę na
dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo
ka dorazowo do zabiegu, po
wcześniejszym
niejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiaj
Zamawiającym? Odp. Tak, Zamawiający
ący wyra
wyraża zgodę.
Czy Zamawiający odstąpi
pi od wymogu dostarczenia instrumentariów
instrumentariów w specjalnych kontenerach do
sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym w zamian za dostarczenie narzędzi
narz
narzę
w fabrycznych
kontenerach perforowanych do przechowywania i sterylizacji? Odp. Tak.
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