
 

Toruń, dn.  20 marca 2020 r. 

 

L.dz. SSM.DZP.200.18.2020 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu 

biodrowego. 

 

 

I. W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 16 marca 2020 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny Szpital 

Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści z modyfikację w punkcie 3.1.b. wymagania „potwierdzające 3 letnią przeżywalność 
elementów endoprotez na poziomie powyżej 95%” na „minimum 3 letnią przeżywalność elementów endoprotez na 
poziomie powyżej 95%” z uwagi, że duża część produktów jest na rynku dłuższy niż 3 letni okres czasu i ich badania 
kliniczne najczęściej odnoszą się do okresów dłuższych niż 3 letnie. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Patrz modyfikacja siwz 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że : 
1) w Części VI A. – Dokumenty wymagane, punkt 3 – Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany 

asortyment wymaganych parametrów, wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

3.1.W celu potwierdzenia, że oferowane implanty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów: 
a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów (z zaznaczeniem 
wszystkich parametrów wymaganych w siwz, stron i pozycji oraz czego dotyczą). 
b) badania kliniczne potwierdzające 3-letnią przeżywalność elementów endoprotez na poziomie powyżej 95%, 
c) szczegółowe dokumenty i oświadczenia o rodzaju materiałów oraz dokładnego składu (min, zawartości 

pierwiastków) z jakiego są wykonane poszczególne elementy oferowanych implantów – produktu. 

 

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 

 

3.1.W celu potwierdzenia, że oferowane implanty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów: 
a) opisów lub katalogów lub ulotek bądź folderów oferowanych przez Wykonawcę towarów (z zaznaczeniem 
wszystkich parametrów wymaganych w siwz, stron i pozycji oraz czego dotyczą). 
b) badania kliniczne potwierdzające minimum 3 letnią przeżywalność elementów endoprotez na poziomie powyżej 
95% 
c) szczegółowe dokumenty i oświadczenia o rodzaju materiałów oraz dokładnego składu (min, zawartości 

pierwiastków) z jakiego są wykonane poszczególne elementy oferowanych implantów – produktu.”. 

 

2) w Części XI – Miejsce oraz termin składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: 
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na 
miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. 
Ofertę należy złożyć do dnia 03.04.2020 r. do godz. 10.00 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  
pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych  dnia 03.04.2020 r.  o godz. 11:00”  

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:  



 

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego /ssmtorun/ 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie zostanie wykazana na 
miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez Zamawiającego. 
Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2020 r. do godz. 10.00 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń,  
pok. nr 109 – Dział Zamówień Publicznych  dnia 07.04.2020 r.  o godz. 11:00”. 

 
Pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 20/03/2020 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

