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Konstancin-Jeziorna, dn. 21.04.2021 r.  

 

 

Do zainteresowanych 

 

 

Zawiadomienie 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na:    
dostawa implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.  
(nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021). 
 
W postępowaniu przetargowym na dostawę implantów na potrzeby Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji Sp. z o. o.” nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021 wpłynęły zapytania.  
W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) 
informuje, że: 
 
Pytanie nr 1 

Do pak. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu do mieszania cementu występującego  
w 1 zunifikowanym rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętości 1x80g? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 2 

Do pak. 16 poz. 1: 

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cementu kostnego z gentamycyną, sterylizowanego 
tlenkiem etylenu, przy czym obydwa jego składniki będą barwione na zielono chlorofilem. 
Opakowanie po 40g”? 
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Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3 

Do pak. 16 poz.2 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu do mieszania cementu występującego  
w 1 zunifikowanym rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętości 1x80g? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 4 

Pytanie do pakietu nr 13  

Czy Zamawiający dopuści produkt nowej generacji o następujących parametrach: 

Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem 

bateryjnym (8 baterii AA) oraz końcówkami do płukania i odsysania pola operacyjnego. W ofercie 

co najmniej 12 różnych końcówek (m in.: końcówka wysokoprzepływowa, do oczyszczania kości, 

do tkanek miękkich, do czyszczenia kanału kości udowej).  Przepływ 1400 ml/min umożliwiający 

szybkie i dokładne opracowanie rany. Stożkowa tarcza przeciwrozpryskowa 152 mm zapewniająca 

ochronę personelu chirurgicznego. Możliwość równoczesnego odsysania. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę  na dopuszczenie tego produktu. 
Pytanie nr 5 

Do pak. 2 

Prosimy o informację na temat ilości kompletów, które należy wycenić.? 
Odpowiedz: Zamawiający dokonał niezbędnych zmian w formularzu i opublikuje na stronie 
www. 

Pytanie nr 6 

Do pak. 2 

W wierszu 5 Zamawiający dwukrotnie wpisał wartość brutto. Czy Zamawiający ma na myśli 
wartość netto i wartość brutto? 
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dokonał zmiany. 
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Pytanie nr 7 

Do pak. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie „banku implantów” tylko w zakresie pozycji 1 i 2?  
Przedmiot zamówienia wymieniony w pozycjach 3-11 byłby dostarczany w terminie 2 dni  
roboczych od momentu złożenia zamówienia. 
Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na utworzenie „banku implantów” tylko w zakresie pozycji 
1 i 2. 
 
Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach: 
- zastąpienie produktów będących przedmiotem umowy produktami zamiennymi przy zachowaniu 
parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami będącymi 
przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w 
przypadku wprowadzenia nowego produktu stanowiącego odpowiednik produktu będącego 
przedmiotem umowy 
- zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych w ramach realizacji niniejszej Umowy 
produktami o wyższej jakości, w przypadku dostępności na rynku takich produktów, pod 
warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu 
- dodanie numeru katalogowego produktu w przypadku, gdy produkt o dodawanym numerze 
katalogowym spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a cena produktu o 
dodawanym numerze katalogowym nie jest wyższa niż cena produktów będących podstawą 
wyboru oferty Wykonawcy? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 9 

Dotyczy Rozdziału X pkt 4.1 
Czy nie nastąpiła omyłka w wymogu złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej (Załącznik nr 4) 
wraz z ofertą zamiast na żądanie? Zgodnie z treścią tego oświadczenia, wykonawca informuje 
Zamawiającego, że należy lub nie należy do tej samej grupy kapitałowej w innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy w 
chwili tworzenia oferty nie mają wiedzy na temat jej potencjalnych uczestników. 
Odpowiedz: Tak, nastąpiła pomyłka pisarska, wymóg dostarczenia oświadczenia będzie 
realizowany na żądanie Zamawiającego po zakończeniu procedury zbierania ofert. 

Pytanie nr 10 

Jesteśmy producentem wysokiej jakości implantów kręgosłupowych, które oferujemy w bardzo 
przystępnych cenach. W związku z powyższym prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo  
produkty równoważne o następujących parametrach technicznych: 
 




