
 

Dział Zamówień Publicznych  i Umów  

tel. +48 22 844 42 41 do 49 wew. 343,334 tel./fax: +48 22 844 94 06 
e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl  

znak sprawy: 7/PN/2017/AHB                                   Warszawa, dn. 17.02.2017 r. 

 

 

O D P O W I E D Z I 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę implantów oraz różnych 

wyrobów ortopedycznych” – znak sprawy 7/PN/2017/AHB prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zdane pytania.    

 

Pytanie nr 1. 

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast 

wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty 

równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne 

zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne 

również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia 

niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie: 

dotyczy Zadanie nr 1 - Szczotka do czyszczenia mechanicznego kanału szpikowego.              

Czy Zamawiający w opisie pozycji 2 i 4, nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „(…) 

sterylizowany tlenkiem azotu (…)” miał na myśli „(…) sterylizowany tlenkiem etylenu 

(…)”? 

Odpowiedź do pytania 1.  

Zamawiający popełnił omyłkę. Winno być: „(…) sterylizowany tlenkiem etylenu (…)”. 

 

Pytanie nr 2.  

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast 

wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty 

równoważnej o poniższych parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania 

zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne 

zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne 

również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia 

niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie: 

dotyczy Pakietu nr 6  

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający wymaga :  

Implantu o nerkowatym kształcie o rozmiarach 27 lub 32 mm długości i wysokościach od 7 

do 16 mm ze stopniowaniem co 1 mm oraz możliwymi kątami lordozy 0 i 6 stopni? Podajnik 

implantu z możliwością regulacji kątowej do 55 stopni. 
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Odpowiedź do pytania 2.  

Zamawiający wymaga powyższego. 

 

Pytanie nr 3.  

Zadanie nr 2: 

Proszę o odpowiedź ostrzy do jakiego napędu wymaga  Zamawiający? 

Odpowiedź do pytania 3.  

Zamawiający wymaga ostrzy do piły Storz’a. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w zadaniu nr 3 „Stabilizacja 

przeznasadowa kręgosłupa lędźwiowego.” dopuści rozwiązanie: 

”System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– 

lędźwiowym 

Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o 

podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe 

jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze 

skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach 

co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. 

Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. 

Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty  z hexagonalnym 

zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch 

różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. 

Łączniki poprzeczne monolityczne w zakresie 14-26mm ze skokiem co 1 oraz wieloosiowe, 

regulowane z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem 

siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej 

kręgosłupa, zakres od 28 mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki 

poprzeczne. 

Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego 

warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających 

segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, 

zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. 

Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

-implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z 

materiału PEEK, 

-implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia 

zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,  

-dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana 

-dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 

mm” 

Odpowiedź do pytania 4.  

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5.  
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Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w zadaniu nr 5 „Stabilizacja 

transpedikularna z użyciem śrub perforowanych, stabilizacją do kości krzyżowej oraz 

monitoringiem śródoperacyjnym – materiał tytan oraz stop kobaltowo – chromowy.” dopuści 

rozwiązanie: „ 

 

Odpowiedź do pytania 5.  

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6.  

Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności Zadaniu nr 6 - Dostawa Implantu 

międzytrzonowego typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa.” dopuści rozwiązanie: 

„Implanty międzytrzonowe typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

-implant o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z 

materiału PEEK, 

-implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia 

zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG,  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Jedn. 

miary 

Żądana 

ilość szt. 

Cena netto 

za szt. 

w zł 

Wartość netto 

w zł 

(kol. 4 *5) 

 VAT %  

Kwota 

VAT 

w zł 

(kol. 6*7) 

Wartość 

brutto 

w zł 

(kol. 6+8) 

System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym 
Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i 

samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem 
co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 
6,0mm. 
Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. 
Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty  z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich 
prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. 
Łączniki poprzeczne monolityczne w zakresie 14-26mm ze skokiem co 1 oraz wieloosiowe, regulowane z możliwością bezproblemowego 
połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej 
kręgosłupa, zakres od 28 mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. 
Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do 
śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające 
gabaryt, nr kat,i nr serii. 

1 Śruba transpedikularna lub hak szt. 500           

2 Śruba perforowana szt. 50           

3 Cement szt. 10           

4 Mikser szt. 10           

5 Podajnik do cementu szt. 50           

6 Nakrętki szt. 550           

7 Pręty szt. 170           

8 Łącznik poprzeczny szt. 10           

9 Blok krzyzowo - biodrowy szt. 10           

10 Łącznik pręta szt. 10           

11 Śruba krzyżowa lub biodrowa szt. 30           

RAZEM               
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-dwa rożne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st. Powierzchnia ostro ząbkowana 

-dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 

mm, 

W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne 

aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony 

Komplet – 1 szt” 

Odpowiedź do pytania 6.  

Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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