
 

Toruń, dn. 31 sierpnia 2022 r. 

L.dz. SSM.DZP.200.106.2022 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

implantów ortopedycznych. 

 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 25.08.2022 r. oraz 30.08.2022 r. 

pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i 

udzielonej na nie odpowiedzi. 

  

Pytanie 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1-Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo –śródręcznego 

CMC1 produkt o następujących parametrach 

w poz. 1 Trzpień ze stopu tytanu TA6VELIo anatomicznym przekroju trójpłatkowym, z podłużnymi 

żłobieniami, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 4 

rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24mm do 30mm z przeskokiem 

długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? 

w poz. 2 Szyjkęze stali nierdzewnej, dostępnąw wersjiz 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7mm, 8,7mm lub 

10,7mm. Szyjka zakończona główką 4 mm z osadzoną na główce wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, 

umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° iruch całkowity w panewce do 137°, szyjka z wkładką wstępnie 

zmontowana? 

w poz. 3 Panewkę ze stopu tytanupokrytąpodwójną powłoką porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, 

dostępną w wersji sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego 

osadzenia w kości) dostępne 3 średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm? 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wg Załącznika nr 2 dotyczącą dostaw w 

zakresie pakietu nr 1  -Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo –śródręcznego CMC1 par 3 punkt 

1oraz modyfikację bądź wykreślenie par.4 umowy;zmieniając termin dostawy „na wezwanie”z 24 do 48 h i 

odstąpi od wymogu deponowania zestawu wraz z implantami na Bloku Operacyjnym. Endoprotezoplastyka 

stawu nadgarstkowo –śródręcznego  nie jest zabiegiem urazowym a planowym,stosunkowo rzadkim, 

utrzymywanie i kontroladepozytu na terenie Szpitala wydaje się w tej sytuacji kłopotliwa i kosztowna dla 

obu stron kontraktu.Wydłużenie terminu dostawy do 48 godzin wydaje się także w tej sytuacji 

wystarczające, aby zabezpieczyć planowe wykonanie zabiegu, jednocześnie dając Wykonawcy czas na 

kompleksowe i terminowe dostarczenie sprzętu na planowany zabieg. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wg Załącznika nr 2 dotyczącą dostaw w 

zakresie pakietu nr 1  -Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo –śródręcznego CMC1 par 3 punkt 7 w 

następujący sposób: 

„7.W przypadku dostaw realizowanych na zasadach wypożyczenia na każdorazowy zabieg dostarczane 

implanty powinny posiadać odpowiednio długie okresy ważności pozwalające Odbiorcy na swobodne ich 

użytkowanie przez okres …miesięcy (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy”.W przypadku zgody na 

dostawy na zasadzie wypożyczenia nazabieg, termin ważności implantu do 12 m-cy wydaje się 

ekonomicznie i merytorycznie uzasadniony. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 



 

Pytanie 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wg Załącznika nr 2 dotyczącą dostaw w 

zakresie pakietu nr 1  -Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo –śródręcznego CMC1 par. 7 punkt 3, 

takaby materiałyszkoleniowe oraz techniki operacyjne mogły byćdostarczone Zamawiającemu jako 

użytkownikowi profesjonalnemu w angielskiej wersji językowej? 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wg Załącznika nr 2 dotyczącą dostaw w 

zakresie pakietu nr 1  -Dwumobilnaendoproteza stawu nadgarstkowo –śródręcznego CMC1 par. 9 punkt 1 

podpunkt 2 zmieniając wysokość kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Dostawcy z 5%  do 2% wartości umowy? 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści spacery kolana z jednym antybiotykiem gentamycyną, fabrycznie sterylne 

i gotowe do użycia? Zawartość gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem od 1,6g do 3,7g. Szerokość 

tacy piszczelowej od 58 mm do 79 mm. Rozróżnienie na spacer prawy / lewy umożliwiające dokładniejsze 

dopasowanie. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści spacery biodra z jednym antybiotykiem gentamycyną, fabrycznie sterylne 

i gotowe do użycia? Zawartość gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem biodro od 1,6g do 4,2g. 

Długość trzpienia od 120, 127, 130 mm oraz 250 mm. 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w 

taki sposób, że wykreśla zapis o następującej treści: „ w Rozdziale 4  – „Informacja podstawowe”, w ust.12 

wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Zamawiający nie przewiduje uprzedniej oceny 

ofert, zgodnie z art. 139 uPZP”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 

treści: „Zamawiający przewiduje uprzednią ocenę ofert, zgodnie z art. 139 uPZP.”. 

 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnia 31/08/2022 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania 


