
Śrem, dnia 20.01.2014 r.

Dotyczy sprawy: ZP/32/PN/13

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w 
postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na 
„na endoprotezy i implanty ortopedyczne”

Pytanie 1:
Dotyczy pakietu nr 27:
Czy zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki o następujących parametrach:
 
Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw 
strzykawek do podawania cementu.

Cement o podwyższonej  lepkości  (konsystencji  plasteliny),  gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu 
reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut 
w temperaturze pokojowej. 

Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie 
igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym 
oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego 
napełniania strzykawek.

Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner’a (prowadnik skalowany).
Odpowiedź: Tak

Pytanie 2
Czy w pakiecie  nr  11    Zamawiający  dopuści  protezy  stawu kolanowego cementowane, z rozszerzeniem 
rewizyjnym o następujących parametrach technicznych:

Endoproteza  całkowita,  cementowana,  anatomiczna  stawu  kolanowego,  modularna;  element  udowy 
jednopromieniowy w płaszczyźnie bocznej i czołowej wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , 
anatomiczny ( prawy i lewy ) w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyzowego. 
Część wewnętrzna opracowana w sposób minimalizyjący resekcję kości. Po 9 rozmiarów  odpowiednio dla 
każdej ze stron.
Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny o geometrii Delta, 
zapewniający optymalne ufiksowanie w najtwardzych miejscach piszczeli, 8 rozmiarów
Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o wysokim współczynniku odporności na ścieranie. Dobierana 
typem do rodzaju komponentu udowego ( CR lub PS ), komponent udowy porusza się na wkładce po łuku 
sferycznym. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego, 7 grubości , od 8 
do 24 mm.  Implant rzepki mocowany przy pomocy cementu.
Komplet:
- komponent udowy,
- komponent piszczelowy,
- wkładka,
- implant rzepki,
- cement kostny z dwoma antybiotykami z mieszalnikiem i systemem do ciśnieniowego mieszania i podania 
cementu



- system do ciśnieniowego płukania puls lavage jednorazowy,
− trzpień piszczelowy i udowy w kilku rozmiarach oraz podkładki piszczelowe i udowe w kilku 

rozmiarach dla rozwinięcia rewizyjnego
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Czy  w  pakiecie  nr  11   Zamawiający  dopuści  protezy  bezcementowe  o  następujących  parametrach 
technicznych.
Endoproteza  całkowita,  bezcementowa,  anatomiczna  stawu  kolanowego,  modularna;  element  udowy 
jednopromieniowy w płaszczyźnie bocznej i czołowej wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , 
anatomiczny ( prawy i lewy ) w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego. 
Część wewnętrzna opracowana w sposób minimalizyjący resekcję kości. Po 9 rozmiarów  odpowiednio dla 
każdej ze stron.
Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny o geometrii Delta, 
zapewniający optymalne ufiksowanie w najtwardzych miejscach piszczeli, 8 rozmiarów
Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o wysokim współczynniku odporności na ścieranie. Dobierana 
typem do rodzaju komponentu udowego ( CR lub PS ), komponent udowy porusza się na wkładce po łuku 
sferycznym. Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego, 7 grubości , od 8 
do 24 mm.  Implant rzepki mocowany przy pomocy cementu.
Komplet:

- komponent udowy,

- komponent piszczelowy,

- implant rzepki,

- cement kostny z dwoma antybiotykami z mieszalnikiem i systemem do ciśnieniowego mieszania i podania 

cementu

do mocowania implantu rzepki,

- wkładka.

Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Prosimy  o  doprecyzowanie  ile  trzpieni  piszczelowych  ,  trzpieni  udowych,  podkładek  piszczelowych  i 
podkładek udowych należy wycenić dla pakietu nr 11 przy rozwiązaniu rewizyjnym systemu. W zależności od 
skali ubytków kostnych ilości te mogą się znacznie różnić.
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 ( substytuty kości) sterylny przedmiot zamówienia o następujących 
parametrach:
1.„Substytut kości 10g- składający się z kombinacji  β TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość 
mechaniczną  natychmiast  po  aplikacji.  Niezmienna  wytrzymałość  i  objętość  w  czasie.  Posiada 
osteokonduktywnosć  sprzyjającą  porowatości  dzięki  czemu  tkanka  kostna  stopniowo  wrasta  wewnątrz 
biomateriału.  Możliwość aplikacji manualnej lub przy użyciu specjalnego aplikatora. Czas użycia do 5 minut ( 
ręczna aplikacja ) lub 5 minut 45 sekund ( z użyciem aplikatora)  , widoczny w rtg
2.Mikser do  wypełniacza ubytków kostnych- maksymalnie do 20 g nisko i średnio lepkiej substancji oraz do 
10g  substancji o wysokiej lepkości 
3.Aplikator do ubytków kostnych- - maksymalna pojemność 10 ml.
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 6 
Czy  Zamawiający  dopuszcza  aseptyczny  zestaw  do  jednorazowego  użycia,służący  do  wertebroplastyki 
przezskórnej przy pomocy niskotemperaturowego cementu o długim czasie wiązania. Jednorazowyzestaw 
zawiera proszek (20g polimetakrylanu metylu), fiolkę zrozpuszczalnikiem (9,4g metakrylanu metylu) oraz 
pistolet do podawania,igły iniekcyjne, rurki do pobierania i podawania cementu - bezkonieczności korzystania 
z pompy próżniowej. Zawartość substancji kontrastowej (siarczan baru) w proszku wynosi 30% wagi. Dwa 
rodzajeigieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lubścięta o grubości i  długości  
odpowiednio  9G/15cm,  11G/12cm,  13/13cm,15G/12cm.  System  umożliwiający  pełną  kontrolę  ilości 



podawanego cementu- obrotowy tłok do precyzyjnego podawania oraz zawór bezpieczeństwa umożliwiający 
natychmiastowe zaprzestanie podawania cementu. Objętość wystarczająca do zaopatrzenia max. 4 kręgów. 
Możliwość  zastosowania  pierścienia  chłodzącego,  przedłużającego  czas  aplikacji  cementu  do  trzonów 
kręgowych. Czas na podanie cementu do kręgów po wymieszaniu składników - do 15 min.
Odpowiedź: Tak

Pytanie 7.
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 2 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 8.
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów §5 ust 3
Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% całego przedmiotu zamówienia. Kary umowne z 
różnego tytułu podlegają skumulowaniu.
Odpowiedź: zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 9.
Czy  Zamawiający,  celem zachowania  zasad  konkurencji  i  uzyskania  najkorzystniejszej  oferty,  dopuści  w 
pakiecie nr 4 w części dotyczącej membran stosowanych w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-
kostnych:   Membranę kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ 
I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w 
stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - 
zwrócona  w  stronę  szpary  stawowej  spełnia  funkcje  bariery  i  zapobiega  wypłukiwaniu  materiału 
biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana 
przy  stymulacji  chondrogenezy  koncentratem  komórek  macierzystych  lub  płytek  krwi,  przeszczepach 
chondrocytów,  mikrozłamaniach  w  leczeniu  rekonstrukcji  ubytków  chrząstki  stawów:  kolanowego, 
biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

              Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm lub 40x50mm.
              Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10.
Czy  Zamawiający,  celem  zachowania  zasad  konkurencji  i  uzyskania  najkorzystniejszej 
oferty, dopuści  w pakiecie nr 4 w części  dotyczącej zestawu do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego: 
Sterylny, jednorazowy System, gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się ze specjalnego Separatora 
z ruchomą przegrodą, łączników, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z zestawem do izolowania 
frakcji, umożliwiającym precyzyjną separację trombocytów. Umożliwia przetwarzanie od 10 do 60(120) ml 
krwi przy użyciu jednego zestawu. Koncentracja trombocytów w zależności od użytego protokołu na poziomie 
8-9 razy wartość bazowa (tzn. nawet przy wartości bazowej poniżej 150tyś płytek, stężenie koncentratu 
przekracza wartość terapeutyczną i wynosi ok. 1,4mln. płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić 
ilość uzyskanego PRP – od 1 do 6(12) ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 8-9 razy wartość 
bazowa (tzn. nawet przy wartości bazowej poniżej 150tyś płytek, stężenie koncentratu przekracza wartość 
terapeutyczną i wynosi ok. 1,4mln. płytek krwi w µl).    Dodatkowo zestaw  może  zawierać urządzenie do 
produkcji autologicznej trombiny z PPP - sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 
12 ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności  dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna 
trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i  żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s.  System 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność 
separacji poszczególnych elementów – precyzyjny. 
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 11.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 33 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej typu „Herberta” 
o grubości 3,0/3,9 mm i długości od 12 do 30 mm, zmiana co 2 mm lub o grubości 3,3/2,4 mm i długośći 
14-34 mm, zmiana co 2 mm?
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 12.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34  w poz.  Płytki  do  leczenia  złamań dalszej  nasady  kości 



promieniowej – dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe  płytki  do  zespoleń  złamań  nasady  dalszej  kości  promieniowej,  anatomiczne  i  uniwersalne 
dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, Otwory blokowane z gwintem stożkowym 
oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością 
zastosowania  śrub  blokowanych  lub  korowych  2,4/2,7  mm.  Możliwość  ustawienia  kąta  wprowadzenia 
śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm
Śruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm
Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 10-38 mm
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.0 mm, dł. 10-26 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 13.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34  w poz.  Płytki  do  leczenia  złamań bliższej  nasady  kości 
ramiennej – dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i 
lewej kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 6. Długości płyty: 90, 114  i 160 mm. W części nasadowej 
płyty  9 otworów gwintowanych pod  śruby blokowane ø  3,5  mm oraz  otwory  umożliwiające  wstępną 
stabilizację  drutami  Kirschnera.  Na  trzonie  płytki  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające 
zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub 
korowych 3,5/3,5mm.. 
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 14.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia – dopuści 
możliwość zaoferowania:
Tytanowe  płytki  anatomiczne  o  zmniejszonym  nacisku  do  zespoleń  złamań  nasady  dalszej  kości 
ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w 
skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (prawe i lewe) b) płytki blokowane 
od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony 
tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e) płytki blokowane na olecranon 
(prawe i lewe). Ilość otworów: od 3 do 14. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami 
–  w  różnych  kierunkach  oraz  otwory  umożliwiające  wstępną  stabilizację  drutami  Kirschnera.  Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie 
+/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne.
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 15.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34  w  poz.  Płytki  do  leczenia  złamań  obojczyka  –  dopuści 
możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań kości obojczykowej. Płytki z 
wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe  lewe i  
prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio 
boczne  uniwersalne.  Otwory  w  płytce  blokowane  2,4/2,7/3,5  oraz  dwufunkcyjne  nie  wymagające 
zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub 
korowych 3,5/3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. 
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 8-34 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 16.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34 w poz.  Płytki  do zespolenia  kości  strzałkowej  krótkie  – 
dopuści możliwość zaoferowania:



Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z 
otworami  pod  tymczasową stabilizacje  drutami  kirschnera.  Na  trzonie  płyty  otwory  dwufunkcyjne  nie 
wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub 
blokowanych  lub  korowych  3.5/3.5  oraz  podłużny  otwór  blokująco  –  kompresyjny  umożliwiający 
elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.  W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi 
kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby 
blokowanej w zakresie +/- 15°.
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 8-34 mm
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płytki do zespolenia kości strzałkowej długie – dopuści 
możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki  anatomiczne do zespoleń dalszej części  kości  strzałkowej 7, 9, 11, 13, 15 otworowe. 
Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne 
nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub 
blokowanych  lub  korowych  3.5/3.5  oraz  podłużny  otwór  blokująco  –  kompresyjny  umożliwiający 
elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.  W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi 
kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby 
blokowanej w zakresie +/- 15°.
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 2,4 i 2.7 mm, dł. 8-34 mm
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 18.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płytki tytanowe do zespoleń kości pięty i śródstopia – 
dopuści możliwość zaoferowania:
Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2-1,8 
mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa siatkowa.  Otwory w 
płytce  blokowane  2,4/2,7/3,5  oraz  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  – 
kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub  korowych  2,4/2,7mm.  Możliwość 
ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 2.4 mm, dł. 10-50 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 19.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34  w  poz.  Płytki  stalowe  dalsze  udo  –  dopuści  możliwość 
zaoferowania:
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości  udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość 
otworów w trzonie: 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314 i 350 mm. W części 
nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod 
śrubę  blokowaną  kaniulowaną  ø  7,3  mm.  Na  trzonie  płyty  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające 
zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub 
korowych  5,0/4,5  oraz  otwór  do  wstępnej  stabilizacji  drutem  Kirschnera.  Możliwość  zastosowania 
przeziernego celownika
Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba blokowana kaniulowana ø 7,3 mm, dł. śruby 30-145 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 20.
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 34 w poz. Płytka stalowa bliższa piszczel  – dopuści możliwość 



zaoferowania:
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie  do bliższej  nasady kości  piszczelowej,  boczna,  prawa/lewa. 
Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185 i 211 mm. W części 
nasadowej  płyty  5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm.  Na trzonie  płyty  otwory 
dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością 
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm.
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 21.
Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  nr  34 w poz.  Płytka stalowa dalsza piszczel  przednioboczna  – 
dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa  płyta  ukształtowana  anatomicznie  do  dalszej  nasady  kości  piszczelowej,  przednioboczna, 
prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Długość płyty: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i  
236 mm. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie 
płytki  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 22.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płytka stalowa dalsza piszczel przyśrodkowa – dopuści 
możliwość zaoferowania:
Stalowa  płyta  ukształtowana  anatomicznie  do  dalszej  nasady  kości  piszczelowej,  przyśrodkowa, 
prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długość płyty: 117, 144, 171, 198, 225 i 252  
mm. W części  nasadowej płyty  8 otwory  gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór 
podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment  kostki przyśrodkowej.  Na trzonie 
płytki  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm.
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 23.
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płyta rekonstrukcyjna – dopuści możliwość zaoferowania:
Stalowa płyta rekonstrukcyjna  3,5 mm prosta, wąska. Otwory  otwory dwufunkcyjne nie wymagające 
zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub 
korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów:  5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20  długości płyt od 70 mm do  
286 mm
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 10-120 mm
Stalowa śruba korowa ø 3,5 mm, dł. 10-120 mm
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 24
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 w poz. Płyta kompresyjna dopuści możliwość zaoferowania płyty 
stalowej łańcuszkowej o ilości otworów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i długości płyty od 48 do  
240 mm – zamiast opisanej?
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 25
Czy Zamawiający w  Pakiecie nr 34 w poz. Płyta 1/3 koła  dopuści możliwość zaoferowania płyty o 
ilości otworów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i długości 25-169 mm?
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.



Pytanie 26
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie  Pakietów nr 33 i 35  na rzecz 
zamówień realizowanych w ciągu 2 dni roboczych?
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 27
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie zamówionej partii towaru 
do wysokości  0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień.
Odpowiedź: zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 28
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30
Czy Zamawiający w Zal.1.1 Pakiet 1 wpisując narzędzia w wierszu 12 ma na myśli narzędzia jednorazowe czy 
wielorazowe i czy narzędzia maja być wycenione? 
Odpowiedź: NARZĘDZIA WIELORAZOWE

Pytanie 31
Czy Zamawiający w Zal.1.1 Pakiet 1 wpisując w wierszu 12 i 16 może określić ilość kaniul niezbędnych do 
zabiegów?
Odpowiedź:15 szt. - kaniul ogółem

Pytanie 32
Czy Zamawiający w Zal.1.1 Pakiet 1 wpisując narzędzia w wierszu 12 ma na myśli narzędzia jednorazowe czy 
wielorazowe i czy narzędzia maja być wycenione? 
Odpowiedź:NARZĘDZIA WIELORAZOWE

Pytanie 33
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź:Tak.

Pytanie 34
Czy w pakiecie nr 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Zestawu zawierającego:
Igły z trokarami, do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 2 różne średnice 11G i 13G, 2  
długości oraz 1 kształt ostrzy - jednostronnie ścięte,
Sterylny mieszalnik pozwalający na ręczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku oraz 
wypełnianie  cementem  zestawu  do  jego  dotrzonowego  podawania,  jednorazowy  zestaw  strzykawkowy 
zintegrowany  nierozłącznie  z  ergonomicznym  uchwytem,  ze  śrubowym  mechanizmem  tłokowym 
umożliwiającym  pełną  kontrolą  procesu  podawania  cementu,  posiadający  bezpiecznik  umożliwiający 
natychmiastowe zatrzymanie podawania i odbarczenie w czasie trwania zabiegu z możliwością podania do 10 
ml cementu,
W zestawie 18 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieniowania Rtg,
Cement  o  podwyższonej  lepkości  i  gęstości,  zawierający  siarczan  baru  jako  środek  kontrastowy  oraz 
Hydrochinon zabezpieczający przed przedwczesną polimeryzacją,
Czas podawania cementu 2 - 12 min. w zależności od temperatury otoczenia,
Komplet: podajniki z mieszalnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym - 12,5 g / 



5 ml.
Odpowiedź: Tak.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl
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