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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
Dotyczy procedury przetargowej na dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz 
depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem/użyczeniem instrumentarium lub 
innego sprzętu medycznego 2 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 t.j. ze zm.) 

odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1 – dotyczy PAKIETU NR 2 
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 2, biodegradowalny, niskotemperaturowy cement kostny, w którego skład 
wchodzi: substytut kostny o objętości zależnej od operatora z zestawem mieszalników i podajników oraz 2 igieł. 
Materiał kościozastępczy płynny z podajnikiem. Substytut kostny składający się z bioprzebudowywalnego, 
niskotemperaturowego, nietoksycznego oraz bezzapachowego cementu kostnego; w pełni resorbowalnego, o 
składzie 40% hydroksyapatytu, 60% siarczanu wapnia, reszta bez zmian?  
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. Nastąpiła omyłka w zapisie % cementu. W związku z 
powstałą pomyłką Zamawiający poprawia powyższe w Załączniku nr 2 do SWZ i publikuje 
zmieniony Zał. nr 2 do SWZ z dopiskiem ZMIANA_1. 
Prawidłowy skład to - 40% hydroksyapatytu, 60% siarczanu wapnia. Pozostałe parametry bez 
zmian.  
 

(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1 – dotyczy PAKIETU NR 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów w trzonie od 3 do 
14? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2 – dotyczy PAKIETU NR 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w głowie otwory 
gwintowane z możliwością użycia śrub zmienno-kątowych? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3 – dotyczy PAKIETU NR 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych zmienno-kątowych 
2,7 i 3,5 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 4 – dotyczy PAKIETU NR 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w głowie otwory 
gwintowane z możliwością użycia śrub zmienno-kątowych 3,5 mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 5 – dotyczy PAKIETU NR 7 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
                            Agnieszka Śniadała 
                                                  Kierownik Działu 
                              Zamówień Publicznych   
                                                i Zaopatrzenia 
Otrzymują: 

1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 
2) A/a 
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