
 

 

1 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, dnia 27.05.2021 r.  
WSZ-EP-12/425/2021  

 
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  

strona internetowa prowadzonego postępowania  
 
 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn „Dostawa implantów i narzędzi jednorazowego użytku do rekonstrukcji ACL”,  
nr sprawy WSZ-EP-12/2021. 
 
Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytania do SWZ/wzoru umowy: 

 

1. Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 – W związku z wymogiem zawartym w § 5 pkt. 3 
dotyczącym utworzenia depozytu prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:  

 

1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. 
Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... .  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
3. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo 
do natychmiastowego odbioru materiałów.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
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4. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od 
wykorzystania materiału, protokół zużycia: PROTOKÓŁ ZUŻYCIA PRODUKTÓW  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej 
dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego 
do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt 
pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; 
posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
6. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które 
przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
7. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
8. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury 
materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym 
na 2-3 tygodnie przed jej datą.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
9. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu 
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone 
materiały.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana 
treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
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2. Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 5 – W związku z wymogiem zawartym w § 5 pkt. 3 
dotyczącym utworzenia depozytu - prosimy o wskazanie terminu na uzupełnienie depozytu i dodanie 
odpowiedniego zapisu do wzoru umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące terminów uzupełnienia depozytu 
otrzymują następujące brzmienie: „1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od 
daty zawarcia umowy, do Magazynu Depozytowego mieszczącego się na Bloku Operacyjnym  
w Koninie, ul. Szpitalna 45, przedmiot zamówienia, który będzie do dyspozycji Zamawiającego. 
Uzupełnienie depozytu będzie odbywało się na podstawie raportu zużycia wystawionego przez 
Zamawiającego, o elementy określone w tym raporcie, w terminie 2 dni roboczych od daty 
otrzymania raportu za pomocą maila bądź pisemnie. Przedmiot umowy dostarczany będzie do 
Apteki Szpitalnej WSZ im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45.” 
W związku z tym Zamawiający zmodyfikował zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane 
Postanowienia Umowy) w § 5. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną 
zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Pytania do asortymentu:  

Pakiet 1 pozycja 1 (opis Zamawiającego: Mocowanie udowe…) - Czy zamawiający dopuści zawieszkę 
udową do rekonstrukcji ACL opartą na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki typu 
endobutton, tytanową stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej (w długościach od 15mm do 
60mm ze skokiem co 5mm), z jedną bardzo mocną nicią #5 do przeciągnięcia implantu w kanale 
udowym ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 1 pozycja 1 (opis Zamawiającego: Mocowanie udowe…) – Czy Zamawiający dopuści do oceny 
zawieszkę udową do rekonstrukcji ACL opartą na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki 
typu endobutton, tytanową stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej, System zawierający igłę do 
przeładownia przez bloczek kostny. System złożony z pętli pozwalającej na zawieszenie przeszczepu 
w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do 
podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  długości pętli za pomocą lejców – fiksacja 
przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu z jedną 
bardzo mocną nicią #5 do przeciągnięcia implantu w kanale udowym  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 1 pozycja 2 (opis Zamawiającego: Mocowanie piszczelowe…) - Czy zamawiający dopuści do 
oceny mocowanie za pomocą śruby interferencyjnej wykonanej z biokompozytu.  Implant 
zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA.  Śruby o średnicach od 6 do 12 mm i 
długościach 20, 23, 28, 30 i 35 mm. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Pakiet 1 pozycja 3 (opis Zamawiającego: Drut prowadzący z oczkiem…)- Czy zamawiający dopuści 
do oceny dwa wiertła dedykowane do wiercenia kanałów w kości udowej i piszczelowej składających 
się z: 

1.         Drutu wiercący z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem 
pod płytkę udową. Sterylny; 

2.         Drut piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie  

Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowego rozwiercania kanału wiertłem 4,5mm 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 2 pozycja 1 (opis Zamawiającego: Śruba/kotwica tytanowa…)- Czy zamawiający dopuści do 
oceny: Implant/kotwicę do naprawy stożka rotatorów. Implant/kotwica tytanowa gwintowana na 
całej długości, o średnicy 4,5mmx 15mm i 5,5mm x16mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o 
grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien 
wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi dwoma lub 
trzema na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia 
implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pakiet 2 pozycja 2 (opis Zamawiającego: Kotwica elastyczna/tytanowa o średnicy…)- Czy 
zamawiający dopuści do oceny: Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej 
długości, o średnicach 1,7mm x 5mm i 2,2 mm x 4mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanianymi o 
grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włókien 
wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych.  
Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość 
zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant wraz z 
dedykowanym wiertłem jednorazowym. Zestaw sterylny.Implant pakowany pojedynczo.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
 
 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust.1 i ust.7 
ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019  
ze zm.) zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział  
w przedmiotowym postępowaniu. 
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