
 

 

Zgierz, dnia 22 października 2021 r. 

Nr referencyjny: PN/XX/2021  

             

 
Wykonawcy 

 

 

Dotyczy postępowania pn. Sukcesywne dostawy endoprotez – PN/XX/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

udziela odpowiedzi jak niżej: 

 

Pytanie 1 

dotyczy Pakietu nr 25  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 25 poz. 11-19 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na 

zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo 

do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym 

 

Pytanie 2 

dotyczy Pakietu nr 28  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie 

Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo 

do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym 

 

Pytanie 3 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt.2  
Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 2 podpunktu 2a – „płyty 

proste długie” (płyty o skrajnych wymiarach sprzedawane są w różnych cenach, dodanie dodatkowego punktu 2a 

pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty). Prosimy o wskazanie ilości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 4 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt. 3  
Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 3. - podpunktu 3a – „płyty 

proste długie” (płyty o skrajnych wymiarach sprzedawane są w różnych cenach, dodanie dodatkowego punktu 3 a 

pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty) Prosimy o wskazanie ilości 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 5 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt. 14 

Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 14 podpunktu 14a – „płyty 

strzałkowe długie” (płyty o skrajnych wymiarach sprzedawane są w różnych cenach, dodanie dodatkowego punktu 14 

a pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty) Prosimy o wskazanie ilości  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 
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Pytanie 6 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt. 6  
Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 6 podpunktu 6a – „płyty 

okołoprotezowe do bliższego końca kości udowej długie” (płyty o skrajnych wymiarach sprzedawane są w różnych 

cenach, dodanie dodatkowego punktu 6 a pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty) Prosimy o wskazanie ilości  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 7 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt. 11  
Czy w celu uzyskania korzystniejszej oferty zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do pkt 11 podpunktu 11a – „płyty 

okołoprotezowe do dalszego końca kości udowej długie” (płyty o skrajnych wymiarach sprzedawane są w różnych 

cenach, dodanie dodatkowego punktu 11 a pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty) Prosimy o wskazanie ilości  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

Pytanie 8 

dotyczy Pakietu nr 30 pkt. 17-18  
Czy zamawiający wrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu punktu 17 i 18 – śruby Herberta 4,5mm i 6,5mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian 

 

 

 

 
                                                                                                 DYREKTOR 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

Agnieszka Jóźwik 
podpis na oryginale 
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