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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy wyrobów medycznych
dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - powtórka” (BZP.38.383-52.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1
Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja
bezcementowa i cementowa.
Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 ,
18 mm.
Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej
osteointegracji.
Odp.
Zamawiający dopuści protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa
i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości
10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu
przyspieszenia wczesnej osteointegracji i zmienia zapis
z:
Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej. Do zastosowania przy złamaniu głowy kości
promieniowej jako alternatywa jej usunięcia
na:
Endoproteza bipolarna lub modułowa głowy kości promieniowej. Opcja bezcementowa i cementowa.
Do zastosowania przy złamaniu głowy kości promieniowej jako alternatywa jej usunięcia.
Pytanie nr 2 – Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie endoprotezy z instrumentarium po wcześniejszym
ustaleniu terminu zabiegu?”
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy ze zmianą w pakiecie nr 1 po zmianie z dnia
25.10.2018r.
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