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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  W SZCZECINIE 

  

EP/220/73/2020/1                            Szczecin, dnia 30.11.2020 r. 

                              

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/73/2020, pn. Dostawa systemu 
implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w 

Szczecinie 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako 

Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
ZESTAW 1   

Dotyczy Zadania 1.:  

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści implanty posiadające możliwość wkręcania / odkręcania wspornika 
podczas implantacji (implanty zakotwiczone o bezpośredniej transmisji dźwięku, bez zaczepu magnetycznego)?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza implantów posiadających możliwość wkręcania / odkręcania 

wspornika podczas implantacji (implanty zakotwiczone o bezpośredniej transmisji dźwięku, bez 
zaczepu magnetycznego). Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w toku oceny jakości przyzna również 10pkt implantom nieposiadającym powłoki 
hydroksyapatytu za to - o powierzchni wspornika przystosowanej do minimalnie inwazyjnych technik 

chirurgicznych (np. MIPS – bez konieczności stosowania szwów)?  
Odpowiedź: 

Zamawiający w toku oceny jakości nie przyzna 10pkt implantom nieposiadającym powłoki 

hydroksyapatytu. Zgodnie z SIWZ.   
 

Pytanie nr 3: Czy zaoferowane wsporniki implantów zakotwiczonych powinny być kompatybilne z procesorami co 
najmniej dwóch niezależnych producentów?  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zaoferowane wsporniki implantów zakotwiczonych nie muszą być 

kompatybilne z procesorami co najmniej dwóch niezależnych producentów. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 

- termin składania ofert – z 02.12.2020 r., do godz. 11:00 na dzień 03.12.2020r. do godz. 11:00,  

- otwarcie ofert – z 02.12.2020r., godz. 11:30 na   dzień  03.12.2020r. godz. 11:30.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 

 

➢  rozdział XI SIWZ w pkt 6 i 7, który otrzymuje brzmienie: 

„6.Termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 03.12.2020 r., do godz. 11 : 00 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020 o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych,  budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.” 

 


