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Wyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę sprzętu specjalistycznego: płty, śruby, gwoźdzae na potrzeby Bloku
Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpita!a Miejskiego im. JÓzefa

strusia w poznaniu

W związku z zapytar,liami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy uprzejmie wyjaśniam :
Pytanie"1: Proszę o informację, gdzie w ofercie mogę zaproponować termin uzupełnienia linii. Jest to
kryterium oceny ofert.
Odpowiedź= Zamawiający informuje, iz termin uzupełnienia linii nalezy dopisaĆ jako kolejny punkt w
oświadczeniach wykonawcy pod formularzem ofertowym.
Pytanie 2: Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 4 dopuści mozliwoŚĆ zaoferowania gwoŹdzia
Kirschnera z oliwką o długoŚci 330mm?
Odpowiedź= Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3: Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści możliwość zaoferowania §woŹdzia Gamma
długiego w rozmiarach 300-460 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuŚci możliwoŚĆ zaoferowania gwoŹdzia Gamma ze
śrubą doszyjkowa standardową lub teleskopową o średnicy 1lmm, długośĆ od 70 do 125mm i

opcjonalnie z pinem derotacyjnym o średnicy 4,0mm długość od 65 do 125mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści mozliwość zaoferowania Śrub blokujących do
części dystalnej o średnicy 4,5mm, długość od 26-100mm, ze skokiem co 2,0mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 6: Pytanie do pakietu Z5,2. Czy Zamawiający moze potwierdziĆ, że doszło do omyłki
pisarskiej i Zamawiający będzie oczekiwał złożenia oferty na bloczek w rozm. lOmmx2Ommx20mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza, oczekuje oferty zgodnej z5TWZ.
Pytanie 7: Dotyczy Pakietu 26 Czy zamawiający wymaga by zaoferowany produkt był kaniulowany/
w kształcie kielicha, gwintowany w części węzszej a gwintowana częŚĆ stentu mocowała implant w
kanale. 

"

Odpowiedź= Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 8: Dotyczy Pakietu 26l Czy Zamawiający wymaga by po implantacji częŚĆ Środkowa w
kształcie stozka (bez gwintu) wypełniała najszerszą częŚĆ zatoki stępu, stykała się z krawędzią
lateralną kości skokowej i nie pozwalała stentowi na przenikanie w głąb kanału,
Odpowiedźz Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza,
Pytanie 9: Dotyczy pakietu 26 Czy Zamawiający wymaga by implant można było stosowaĆ u dzieci
od 3 roku życia jak i u dorosłych,
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 1O: Dotyczy Pakietu 26: Czy Zamawiający wymaga by skutecznoŚĆ implantu na poziomie
max 10o/o rewizji była potwierdzona publikacjami?
Odpowiedź:, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Pytanie 11: Pakiet 10: Czy Zamawiający dopuści mozliwość oferowania Śrub blokujących do częŚci
dystalnej Smm i 5,5mm o długości 25-90mm przeskok co 5mm zamiast 5mm i 6,28mm o dł, 24-
45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45mm do 90mm przeskok co Smm?
Pa}owiedź: Nie, Zamawiający nie dopu szczat podtrzymuje zapisy SIWZ,ńl
1,1t!



Pytanie"12: Pakiet 72l Czy Zamawiający dopuŚci syntetyczny substytut koŚci całkowicie wchłanialny
składający się z 100o/o P-TCP - fosforan trójwapniowy:

. 9ranule o śr, 3-4mffi, w opakowaniach o gramaturze 109, 2Q g, 30g (9 zamiennie do cm3),

. blok BxBxZOmm,

. blok 15xl5x2Omm,

. blok 15x20x3Omm,
o cylinder 8x2Omm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L3l Czy Zamawiający zmieni termin okreŚlony w:

a. §1 ust. 2 lit. c - z ,,4B godzin" na ,,3 dni robocze"
b. §1 ust. 2 lit c - z,,..,dni" hd,.,dni robocze"
c. §3 ust. 4 Z ,,,.. dni" na ,,.,. dni robocze"?

Z uwagi na odległoŚĆ pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w
godzinach 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 14: §1 ust. 2 lit. c, d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie terminu dostawy
depozytu oraz instrumentarium do 5 dni roboczych?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15z Czy Zamawiający zmieni w §1 ust. 2 lit. c wielkość depozytu na rozmiary najczęściej
stosowane ustalone pomiędzv obiema stronami umowy?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie" L6; Czy Zamawiający dookreŚli w §3 ust. 4, iz termin załatwienia reklamacji będzie liczony
od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie L7: 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?
OdpowiedŹ= Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust, 4 projektu umowy na następujący: Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w §1 ust. 2c), co mogło by to
spowodowaĆ zakłócenia w procesie leczenia pacjentów, Zamawiający ma prawo zakupić asortyment
nie dostarczony w terminie u innego dostawcy a róznicą w cenie pomiędzy ceną wynikającą z
zawartej umowy a ceną jakąZamawiający zapłacił w przypadku nabycia produktu u innego dostawcy,
obciązyć Wykonawcę, z którym zawarto umowę.
Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 poz. a gwóźdź Kirschnera z oliwką o dł.
3BOmm?
Odpowied ź= T ak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 19: Czy Zamawiający w Pakiecie 13 odstąpi od wymogu utworzenia depozytu u
Zamawiającego na rzecz sukcesywnych dostaw? Wysyłka towaru będzie następowała maksymalnie
do 2 dni od wcześniejszego mailowego zamówienia.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2O: Dotyczy Pakietu 11 poz, 1

Czy Zamawiający dopuŚci substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu
(7OVo) i beta-trójfosforanu wapnia (30o/o) w postaci:
granulek o średnicy 2 mm, 4mm - 10-20 cm3,
bloczki 20x5x5mm,
bloczki 20xlOxlOmm,
bloczki 3Bx3Oxl5mm,
cylindry 15xlSmm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2Lz Czy zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści zestaw do gwoździowania śródszpikowego
kompatybilny z systemem GAMMA, w opakowaniu sterylnym podwójnie, termin ważności min. 1 rok o

rametrach:
lwóźdź rekonstru kcyj ny śródszpikowy tytanowy, kaniulowany, blokowany| \^
,ozmiarach krótki (200mm) o kątach L25 , 130 , 135 stopni i długi (280-
420mm), o kątach 125, 130 stopni. GwóźdŹ o grubości w części bliższej 15,5
Tlm, w części dalsze,i qrubość 10 i 11mm
Sruba doszyjkowa tytanowa , dł.7)-tzOmm o średnicy 10 mm
Śrrplba zaślepiająca
SrPba blokująca do części dystalnej 4,9 mm o dł, 25 ffiffi , 30-60 mm



zeskokiem co 2,0mm, od 60 mm do 100mm przeskok co Smm
ruba kompresyjna kompatybilna z zestawem

Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22= Czy zamawiający w pakiecie nr 18 dopuści gwoŹdŹ do barku o następujących
parametrach:
Gwożdź do barku. Gwoźdź śródszpikowy wykonany z tytanu, do złamań koŚci ramiennej.
Gwoźdź śródszpikowy krótki: dł. 150mm, o średnicy 11 mm,lewy iprawy
Gwoźdź śródszpikowy długi: dł. 230mm, 250mm, 27Omm,290mm o średnicy 11 , prawy i lewy
W części proksymalnej mocowany specjalnymi śrubami z podkładką o średnicy 5,0 mm. Otwory w
gwoździu umozliwiają wprowadzenie śrub pod kątem gwarantującym stabilne zespolenie koŚci.
Dodatkowo w otworach znajduje się specjalna wkładka zPEEK stabilizująca Śruby. W częŚci dystalnej
gwoździa znajdują się dwa otwory ( statyczny i dynamiczny) do mocowania Śrubami o Średnicy 3,5
mm. W instrumentarium znajdują się celowniki do precyzyjnego umocowania gwoŹdzia. W komplecie
2 śruby do części proksymalnej , 1 śruba do części dystalnej i zaślepka ?
OdpowiedŹ; Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 23= Wzór umowy, §1 ust. 3 oraz zapisy SIWZ, rozdz,IV, pkt 5
W związku z produkcją poszczególnych elementów oferowanego asortymentu przez Producentów
Europejskich czy Zamawiający dopuści etykiety w języku obowiązującym dla kraju danego
producenta wyrobu medycznego. Ustawa o wyrobach medycznych jasno okreŚla, źe ,,Dopuszcza się,
aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane
profesjońalnym uzytkownikom miały oznakowania lub instrukcje uzywania w języku angielskim, z
wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraza za
pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów." (Art.14, pkt.2).
System, których chcielibyśmy zaoferować posiada instrukcję dla bezpoŚredniego uzytkownika w
języku polskim.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 24: Pakiet nr 10
Czy Zamawiający dopuŚci poniższy system:
Gwóżdź tytanowy, sterylny, do blizszej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań
przezkrętarzowych. Gwóżdż o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4o (w przypadku gwoŻdzi
długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa g15,6mm, GwoŻdŻ wprowadzany
ze szczytu krętarza większego. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w częŚci dalszej,
z dodatkowym wygięciem w części dalszej 30 w płaszczyżnie strzałkowej, ułatwiającym wprowadzenie
gwożdzia w 7/3 blizszej kości udowej, redukując tym samym ryzyko penetracji przedniej korówki.
Sruba doszyjkowa o10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko
przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm,
samogwi ntująca, sterylna.
Mozliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej o5mm, w dł. 70-110mm, pakowanej
sterylnie.
Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej.
Gwoźdż dostępny w długościach:
- 1BOmm, średnica @9, aI1, o13mm, kąt CCD: I25o,130o, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,
- 260 - 460mm, średnica @9, @t1, al3mm, kąt CCD: t25o,1300, w wersji prawy i lewy, ze skokiem
co 20mm; gwóżdż o średnicy o15 mm dostępny w długościach 320-440mm (w wersji prawy ilewy,
ze skokiem co 40mm) i kącie CCD: 1300,
- zaślepka tytanowa, pakowana sterylnie, w wersji 0 lub Smm, dająca mozliwoŚĆ przedłuzenia
gwoździa do 5mm,
- śruba dystalna 05mm, o długości od 20mm do B0 mm (20-60mm z przeskokiem co 2mm oraz 60-
BOmm z przeskokiem co 5mm), sterylna.
W komplecie: gwożdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25l Pakiet nr 8
Poz. L Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby kaniulowane niesterylne stalowe.
PQz. L.t Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sruby kaniulowane niesterylne stalowe 1.

Srednica 4,0mm długość 2}-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,35mm, częŚciowy gwint
POz. L.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Srednica 7,0 długoŚĆ 55-150mm (co
5mm) kaniulacja 2,1 mm, częŚciowy gwint o dł. 40mm + całkowity gwint
POZ.2.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sruby gąbczaste Srednica 4,0mm dł. 14,
BOmm (co 4mm)

2.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę
sowe dł. 65-90mm (z przeskokiem co

na zaoferowanie Śruby gąbczaste 2. Średnica 6,5mm
5mm) dł. gwintu 32mm



poz. 3.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby korowe Średnica 3,5mm
samogwintujące dł. 10-50mm (co 2 mm) i dł. 4s-tżOmm (co 5mm)
poz.4.L CzyZamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki rynnowe 1/3 rurki na Śruby korowe
3,5mm dł.25-t45mm skok co 12mm, 2-12 otworów
poz.5.1 CzyZamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki kompresyjna proste, dł.25-145mm
skok co 12mm, 2-12 otworów
Poz.6.1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki kompresyjne proste dł. 25-145mm,
skok co 12mm, 2-12 otworów,
Poz.7,1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna prosta, dł. 58-
262mm, 4-22 otworów
Odpowiedź: W Pakiecie nr B brak powyższych pozycji asortymentowych.
Pakiet nr 9
POZ. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
dł, 100-250 (co 10mm)
POZ. I.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
dł. 100-250 (co 10mm)
POZ. 1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

Pręty Ruscha, stalowe Średnica 2,5 mm

Pręty Ruscha, stalowe Średnica 3,5 mm

Pręty Ruscha, stalowe Średnica 4,0mm
dł.220-2BOmm (co 10mm)
POZ'4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwożdź Kirchnera z oliwką dł. 400 mm
Odpowiedź: W Pakiecie nr 9 brak powyzszych pozycji asortymentowych.

Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu i

powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
przedłuża termin składania I otwarcia ofert na dzień 11.04.2018r. godziny składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


