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Poznań, dnia 29 sierpień 2OI7r.

Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawy amplantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Btoku operacyjnego
Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiei 3 w
Poznaniu

W związku z zapytanlami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrz}maliśmyw dniach od OB,OB.2OL7r. do 22.08.2017r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie t: czy zamawiający dopuŚci w zadaniu 7 pkt. A
Klatka międzytrzonowa PLIF - PEEK
- minimum trzy długościwszczepów od 19 do 25 mm, wysokościod 7 do 13 mm

rosnąco oraz
trzy",rożnestopnie skosu : 0; 5 i B stophi,
- powierzchnia implantu ostro ząbkowana l
- duza przestrzeń na przeszczep kostny bądźsubstytut kostny l
.,
- znaczniki dla oceny radiologicznej połozenia klatki po zaimplantowaniu,
- implanty w sterylnych opakowaniach,
- i nstrumentariu m do łatwego zaimplantowania klatki międzytrzonowej
- materiał; PEEK
pkt, B
wykonane z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do stabilizacji międzykręgowej, tylnej odcinka
lędŹwiowego (TLIF/PLIF) o kształcie wygiętych b|oków;
- implanty w 12 rozmiarach: wys. 7-t7mm ze skokiem co 2mm), dłg.26 i 30mm oraz szer. 11mm;
- mozliwoŚĆ umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony wzgl. osi kręgosłupa;
- duża powierzchnia umozliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kościąoraz radykalne
:Żmniejszenie obciązeń na powierzchni kręgów;
- , otwór wewnątrz implantu umozliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub
. iprzerost tkanką kostną;
- '}trzy tantalowe znaczniki rtg, umozliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;
- ']"stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilnośćzałożonegoimplantu oraz ząbkowana
;powierzchnia kontaktu z kręgami;
- ']trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
- 'każdy implant osobno, sterylnie pakowany;
- narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do
sterylizacji;
Od powied źz Tak, Za mawi ający dopuszcza n ie wyma g a.

Pytanie 2: Czy zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zestawów oraz ich
sterylnoŚci wymaga aby w zadaniu 7, instrumentaria zostały dostarczone w kontenerach
sterylizacyjnych z filtrami nie wymagającymi wymiany przez min 5000 cykli sterylizacyjnych
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3: Dotyczy Pakietu 26

Czy zamawiający dopuści substytut kościw postaci macierzy komórkowej na

bazie

hydroksyapatytu (7OVo) i beta-trójfosforanu wapnia (30Vo). Bezbiałkowy, bezkolagenowy,
nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce),'wytrzymałość kompresyjna
10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej,
y z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub
krwi. Objętość4 cm3 w postaci prostopadłościanów?

,:,
:::

Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 4: Pakiet 26, Czy Zamawiający dopuŚci substytut koŚci złozony
wapnia.

z

czystego trójfosforanu

Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 5: Pytanie do Pakietu 1 - Stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym z dostępu przedniego:
Czy Zamawiający będzie wymagał płytki niskoprofilowej o grubości do 2,t mm i szerokości 17,4 mm
Długośćpłyt w zakresie L2-96 mm ze skokiem co 2, 3,4 mm w zalezności od długościpłyty. Płytki
wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorzel umozliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu,
Jednostopniowa blokada Śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów
kompl kujących i przedłuzających czas operacj i, umozliwiająca rewizję,
W .zestawie wkrętów muszą znajdowaĆ się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i
łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o bardzo ostrym zakończeniu nie
wymagające nawiercania kościkorowej,
Sruby o co najmniej pięciu długoŚciach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz
dwóch Średnicach: 4 mm (samogwintujące isamowiercące) i4,5 mm (samogwintujące)
W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne
do wkręcania pod róznymi kątami względem płyty,
W zestawie instrumentarium powinien znajdowaĆ się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego
inićrzenia długościimplantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów,
W zestawie instrumentarium powinna znajdowaĆ się 9iętarka umozliwiająca doginanie płytek na
poszczególnych poziomach indywidualnie.
Odpowied ź: T ak, Za mawiający wymaga
Pytanie 6: Prosimy o usunięcie z zapisów SIWZ rozdz,IV pkt 2 lit. h) oraz wzoru umowy
następującego zapisul Zapewnienie dostępnoŚci implantów o innych niż wyszczególnione w opisie
przedmiotu zamówienia wymiarach, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego realizowane na specjalne (dodatkowe) zamówienia. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu
Wykonawca oferuje ŚciŚle określony . asortyment, Niniejszy zapis stawia w wątpliwośćt czego
Zamawiający moze żądaćod Wykonawców składających oferty. W związku z tym wnosimy
o usunięcie ww, zapisu.
Odiiowiedź: Nie, Zamawiający nie usunie powyzszego zapisu
Pytanie 7: Pakiet nr 8
1. Poz. A - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie produktu z 3 stopniami skoku 0, 4 i 7
stopni zamiast 0, 4 i B stopni?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
2, Poz. B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie produktu z mechanizmem pozwalającym
ńa obrót in situ 70 stopni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Poz, B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie produktu o długości26 i 30mm zamiast 26
i 31mm?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
4. Poz. B - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie produktu w wysokoŚci 7-16mm zamiast 616mm?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
5. Z uwagi na małą ilośćdo zakupu czy Zamawiający dopuścimozliwośćdostawy klatek TLIF wraz
z instrumentarium każdorazowo na zabieg zamiast do depozytu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pyfanie 8z Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
a. §1 ust. 2 lit. c termin uzupełnienia wykorzystanego implantu z ,ĄB godzin" na ,,3 dni
"
robocze";
'
b.
.,,
§1 ust.2lit c id przekazanie depozytu iinstrumentarium z,,3 dni" na,,5 dni
':
roboczych"i
!l|
c, §3 ust. 4 wymiana towaru na wolny od wad z,,3 dni" na,,3 dni robocze"?
Z uwagi na odległośćpomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w
godŻinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, poniewaz w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek
pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizowaĆzgłoszenia na czas.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9: Czy Zamawiający zgodzi się na zmienię w §1 ust. 2 lit, c poprzez dookreŚlenie, ze
wielkośćdepozytu (rozmiary i ilości) zostanie ustalona między stronami umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
ie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 ust. 2 lit. c, ze implanty przekazane
tu stanowią własnośćWykonawcy do momentu zuzycia podczas procedury medycznej.
i

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie LL: Czy Zamawiający dookreŚli w §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej
będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie '12= Czy Zamawiający zmieni w §4 ust. 4 postanowienia, iż w przypadku zakupu przez
Zamawiającego towaru u innego dostawcy w przypadku nie wywiązania się z postanowień
Wykonawcy, Wykonawca zostanie obciązony róznicą w cenie pomiędzy oferowanym towarem, a
zakupionym?

Odilowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwazane dni od poniedziałku do

piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
OdpowiedŹ=Tak, Zamawiający uznaje za dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie l4z Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 2 lit. c) wzoru umowy po wyrazeniu ,,4B
godz."zostało dodane wyrazenie ,,przypadających w dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15z Zważywszy na treŚĆ § 3 ust. 2 wzoru umowy/ jaką minimalną ilośćtowarów (jaki
procent ilościwskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
OdPowiedŹ= Zamawiający okreŚlił ilościzamawiane w formularzu ofertowyffi, niniejszy zapis w
Projekcie umowy ma daĆ zamawiającemu mozliwośćzamiany asortymentu w ramach danego
pakietu. Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieĆ na pytanie ilu pacjentów trafi do szpitala i
będzie wymagało zastosowania specjalistycznych implantów.
Pytanie 16: Jak nalezy rozumieĆ obciązenie wykonawcy kosztami zakupu, o którym mowa w 4 ust,
4 Wzoru umowy? Czy chodzi o obciązenie wykonawcy róznicą pomiędzy ceną zapłaconą §innemu
dostawcy przez Zamawiającego a ceną wynikającą z umowy?
OdpowiedŹ: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 4 na: Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu
bośtawy, o którym mowa w §1 ust. 4, co mogło by to spowodować zakłócenia w procesie leczenia
pacjentów, Zamawiający ma prawo zakupiĆ asortyment nie dostarczony w terminie u innego
doŚtawcy a różnicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy a ceną jaką ZamawiająĆy
zapłacił w przypadku nabycia produktu u innego dostawcy, obciązvć wykonawcQ, a którym zawarto
umoWę.

Pytanie L7l Zważywszy na mozliwoŚĆ przedłuzenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6
ust. 2 pkt 2 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art.

142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18: Dot. SIWZ IV punkt 2 h :
Zważywszy, że w przypadku ubytku koŚci czaszki o znacznej powierzchni (ponad B0 cm2), jedna
sztijka protezy koŚci czaszki często nie jest wystarczająca, co skutkuje potrzebą zastosowania dwóch
sztuk protez; czy Zamawiający dopuszcza zakup dwóch protez kościczaszki (stanowiących przedmiot
zd,ńówienia w pakiecie nr 11) do jednego zabiegu w przypadku ubytku kościczaszki o powierzchni
przekraczającej B0 cmZ?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 19: Pytanie do pakietu nr 1O:
Czij' Zamawiający dopuści cement do we rteb rop astyki o cha ra kterystyce :

o

l

podwyzszonej lepkoŚci (konsystencji plasteliny), 9otowy do użycia natychmiast po
zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu,rozpoczynający się z końcem mieszania cementu
trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Srodek kontrastujący dwutlenek cyrkonu.
Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duze skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W
zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o Średnicy BG, 10G, IzG, Dostępne igły o
zakończeniu grotowym oraz jednostronnie Ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony

Cement

adapter słuzący do pojedynczego napełniania strzykawek.
Bezpieczna technika wprowadzania igieł - prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany
Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu,
zestaw strzykawek do podawania cementu).
Od powied źl Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pyt'anie 2Ol Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy

pr7echowywania(dot.§lust.2lit.c)orazudostępnienia(dot.§lust.2lit.b).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 21: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umozliwienia wykonawcy
ia zasadnoŚci reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 projektu umowy 5 dniowy
in na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrażazgody,
Pytanie 22z Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:
,,W, przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 albo nie
dotrzymania terminu, o którym rnowa w § 3 ust. 4 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną
w wysokoŚci 0,Io/o wartoŚci brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, jednak nie więcej niz
107o wartoŚci brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru."
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu i
nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłużaterminu składania iotwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 12.09.2OL7
r. pozostaje bez zmian.
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