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' vvyjaśnienia nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawy implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Btoku Operacyjnego
Neurochirurgii Wielospecjalastycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w

Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymal iśmy uprzej mie wyjaŚn iam :

Pytanie 1: Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuszcza protezę kości czaszki zaprojektowaną
indywidualnie dla danego pacjenta na podstawie danych obrazowych z tomografii komputerowej i

wykonaną z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (Chirulen@1o2o)? Implant równiez
posiada wysoką wytrzymałoŚĆ i niski cięzar właŚciwy; jest hydrofobowy, nietoksyczny oraz wykazuje
brak aktywności chemicznej.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza/ nie wymaga.
Pytanie 2: Pakiet L3l Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy wyzej wymienionych implantów
w ciągu 30 dni od zaakceptowania projektu przez |ekarza prowadzącego?
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 3: Pakiet 11: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli biologiczny,
wchłanialny substytut opony twardej, zbudowany z wysokoczyszczonego składnika kolagenowego,
pozyskiwanego z osierdzia wołowego w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm? Łata moze być nakładana
bezpoŚrednio na oponę twardą, nie wymaga szycia. Możliwość zamykania ubytków opony twardej bez
zakładania szwów. Produkt jest bardzo elastyczny i spręzysty, wytrzymały na rozciąganie oraz
wyciąganie szwów. Posiada zgodnoŚĆ biologiczną, tworzy zamknięcie nieprzepuszczalne dla płynów,
ogranicza adhezję do kory mózgowej, szybko integruje się z komórkami tkanki łącznej organizmu.
MozliwoŚĆ uszczelnienia klejem fibrynowym. Produkt pakowany sterylnie, pojedynczo.
Odpowiedź=Tak, Zamawiający miał na myśli jak opisano powyzej.
Pytanie 4: Pakiet 28: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje mozliwości wyboru
frezu trepana spośród 3 róznych średnic: 6x9mm, 9xl2mm, 12xl5mm?
Odpowiedźl Zamawiający oczekuje trzech trepanów 9xl2mm,

Ponieważ wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuŻa terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 18.10.2018
r. pozostaje bez zmian.
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