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SPROSTOWANIE DO  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17.02.2017 r.  

 
 

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,  dokonuje 

sprostowania do pisma z dnia 17 lutego 2017 roku dotyczącego odpowiedzi na pytania do 

postępowania przetargowego na „Dostawę implantów oraz różnych wyrobów 

ortopedycznych” – znak sprawy 7/PN/2017/AHB 

  

JEST:  

„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,  

-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.” 

 

WINNO BYĆ:  

„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,  

-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, 
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W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu oraz szybkozłączne 

aplikatory do implantów - prosty i zakrzywiony 

Komplet – 1 szt” 

Odpowiedź do pytania 6.  

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.” 
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