
              Grudziądz, dnia 08.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP- 1827 /18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów ortopedycznych oraz materiałów
niezbędnych do implantacji (znak sprawy: Z/16/PN/18).

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy zadania 19
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 19 pozycję 13 Stabilizator zewnętrzny?

Odp. Nie.

2. Dotyczy zadania 19
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 19 pozycję 14 Grotowkręty Schanza?

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 33 Druty Kirschnera o długości 310 mm ? Reszta
parametrów bez zmian.

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 34 Gwoździe Nancy o długości 450 mm? reszta parametrów
bez zmian.

Odp. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w zakresie zadania 34 (w załączeniu zmodyfikowany
formularz cenowy zadania 34 zawierajacy zmieniony opis). Zamawiający wymaga zaoferowania
asortymentu opisanego w zmodyfikowanym formularzu cenowym zadania 34.

5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 36 wkręty z gniazdem heksagonalnym?
W przypadku przychylnej odpowiedzi Wykonawca może użyczyć bezpłatnie Zamawiającemu
wkrętak/śrubokręt heksagonalny na czas trwania umowy.

Odp. Zamawiający dopuści w Zadaniu 36 wkręty z gniazdem heksagonalnym pod warunkiem
bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu wkrętaka/śrubokręta heksagonalnego na czas trwania umowy.

6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 37  wkręty z gniazdem heksagonalnym?
W przypadku przychylnej odpowiedzi Wykonawca może użyczyć bezpłatnie Zamawiającemu
wkrętak/śrubokręt heksagonalny na czas trwania umowy.

Odp. Zamawiający dopuści w Zadaniu 37 wkręty z gniazdem heksagonalnym pod warunkiem
bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu wkrętaka/śrubokręta heksagonalnego na czas trwania umowy.

7. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 37 poz. 1  wkręt kostny o długości 24 mm lub 26 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o  przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

8. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 37 poz. 3  wkręt kostny o długości 34 mm lub 36 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 wkręty z gniazdem heksagonalnym?
W przypadku przychylnej odpowiedzi Wykonawca może użyczyć bezpłatnie Zamawiającemu
wkrętak/śrubokręt heksagonalny  na czas trwania umowy.

Odp. Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 wkręty z gniazdem heksagonalnym pod warunkiem



bezpłatnego użyczenia Zamawiającemu wkrętaka/śrubokręta heksagonalnego na czas trwania umowy.

10. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 poz. 1  wkręt kostny o długości 24 mm lub 26 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 poz. 3  wkręt kostny o długości 34 mm lub 36 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 poz. 5  wkręt kostny o długości 44 mm lub 46 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

13. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 38 poz. 7  wkręt kostny o długości 54 mm lub 56 mm ?
Wkręty te produkowane są u producenta co 2 mm. Zatem prosimy Zamawiającego o przychylenie
się do powyższego.

Odp. Tak.

14. Czy Zamawiający zgodzi się  odstąpić od wymogów utworzenia komisu, użyczenia
instrumentarium w zakresie implantów drobnych ujętych w zadaniach 17, 33-38 ?
Asortyment występujący w tych w/w pakietach tj. implanty drobne do zespoleń kości: wkręty,
groty, grotowkręty, druty nie są zwyczajowo przewidziane do depozytu/komisu. Z doświadczenia
wiadomo, iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczone do komisu z uwagi na to, że ich
prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr kantalowego zużytych
w trakcie zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach Sali operacyjnej jest trudne
do zrealizowania dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.
Wyroby te nie wymagają też specjalistycznego instrumentarium jak też specjalistycznego
szkolenia.
Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku  pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie
zmiany w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Odp. Nie.

15. Dotyczy pakietu nr 16
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:
Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki,  wykonana w całości
z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej
równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem.
Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów
28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowana panewkę.

16. Dotyczy pakietu nr 16
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie:
- Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy  28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3
długościach szyjki;

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną głowę.

17. Dot. Zadania nr 45:
Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie sterylny, jednorazowy system, gwarantujący
zamknięty obieg krwi, składający się z podwójnej strzykawki. Umożliwiający wyprodukowanie
zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej
koncentracji płytek krwi (z 15ml krwi   produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego)
otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania, a następnie aplikacje otrzymanego preparatu
w warunkach pola operacyjnego.
System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera:
- system podwójnej strzykawki 15ml
Instrumenty:



-wirówka,
-pojemniki na tuby separujące krew,
-przeciwwaga.
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od
momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu,
czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do
konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty – bezpieczny.
W zależności od zapotrzebowania operatora preparat PRP może być przygotowany bez użycia
środka przeciwzakrzepowego( cytrynianu).

Odp. Nie.

18. Dot. Zadania nr 45:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści: sterylny, jednorazowy system, gwarantujący
zamknięty obieg krwi, składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na
frakcje krwi, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami, precyzyjnie
separującymi trombocyty. Umożliwia przetwarzanie od 36 do 540ml krwi przy użyciu jednego
wkładu sterylnego. Koncentracja trombocytów w zależności od użytego protokołu na poziomie
10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5mln płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle
określić ilość uzyskanego PRP – od 2 do 50 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie
10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln. płytek krwi w µl). System gwarantuje pełne
bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia
krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się
Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji
Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną
precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn.
separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej
ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny?

Odp. Nie.

19. Dotyczy pakietu 15, Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu:
Czy zmawiający w celu otrzymania najlepszej oferty wyłączy z pakietu 15 pozycję 1 i dopuści
grawitacyjny system separacji z użyciem żelu umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego
roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta gwarantujący odzyskanie ponad 90%
trombocytów oraz co najmniej 4-krotną koncentrację płytek? Kompletny zestaw do
przygotowania i podania koncentratu wraz z wirówka.

Odp. Zamawiający w zadaniu 15 w poz. 1 dopuszcza zaproponowany system grawitacyjny.

20. Dotyczy pakietu 15, Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu:
Czy Zamawiający w celu uzyskania najlepszej jakościowo oferty wymaga żeby probówka z żelem
separacyjnym zawierała również cytrynian posiadający neutralne PH? Zapobiega to możliwości
popełnienia błędu w doborze objętości cytrynianu, a neutralne PH ogranicza ból związany z
podaniem pacjentowi PRP.

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby probówka z żelem separacyjnym zawierała również cytrynian
posiadający neutralne PH, ale nie stawia takiego wymogu.

21. Dotyczy pakietu 15, Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu:
Czy zamawiający wymaga żeby zestaw oparty był na podciśnieniowym pobieraniu krwi, dzięki
czemu pobierana krew trafia bezpośrednio do separatora?

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby zestaw oparty był na podciśnieniowym pobieraniu krwi, dzięki
czemu pobierana krew trafia bezpośrednio do separatora, ale nie stawia takiego wymogu.

22. Dotyczy pakietu 15, Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu:
Czy zamawiający wymaga, żeby zestaw zawierał w swoim składzie filtr, który oczyszcza osocze
z niepożądanych komórek o wielkości powyżej 10 µm? Pozwala on na usunięcie nadmiernej ilości
granulocytów do poziomu poniżej 10%. Zbyt wysoki poziom granulocytów ma negatywny
wpływ na wyniki leczenia z użyciem PRP ze względu na wydzielanie mediatorów katabolicznych
(MMP-1).

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, żeby zestaw zawierał w swoim składzie filtr, który oczyszcza
osocze z niepożądanych komórek o wielkości powyżej 10 µm.

23. Dotyczy zadania 30



Czy Zamawiający w zadaniu nr 30 poz. 1 dopuści kąt 125 stopni zamiast 128 stopni.
Odp. Nie.

24. Dotyczy Zadania 45
Czy Zamawiający dopuści w powyższym zakresie manualny, zamknięty zestaw jednorazowy
wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego.
Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min.
wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:
Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza. 2. Element
konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich
precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. 3. Gwintowana podstawa separatora
umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu
oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi. 4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym
ujście erytrocytów. 5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml
(6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze. 6.
Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400
obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.  7. Wirówka posiada certyfikat
dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odp. Nie.

25. Dotyczy Zadania 51 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci kostek (bloczków) o wymiarach
20x10x10mm,  w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-
trójfosforanu wapnia (30%).
łącznie w 1 pozycji 5 opakowań po 2 szt. (tj. 10 kpl. a' 10 szt.)?
Odp. Tak..

26. Dotyczy Zadania 51 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci kostek (bloczków) o wymiarach
20x10x10mm,  w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-
trójfosforanu wapnia (30%).
łącznie w 1 pozycji 3 opakowania po 2 szt.  (tj. 10 kpl. a'6 szt.)?

Odp. Tak..

27. Dotyczy Zadania 51 poz. 3
Czy Zamawiający  dopuści  substytut kości w postaci granulek o wiekości 204 mm, przy
spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Tak..

28. Dotyczy Zadania 51 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi
złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odp. Nie.

29. Dotyczy Zadania 56
Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki
stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą
i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek
i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej
spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek
krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji
chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach
chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów:
kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.Dostępna
w rozmiarach: 30x40mm, o grubości ok 2 mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona
badaniami klinicznymi.

Odp. Nie.

30. Zadanie nr 19
W celu umożliwienia udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, co uczyni
postępowanie bardziej konkurencyjnym, czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 13 do oddzielnego



zadania?
Odp. Nie.

31. Zadanie nr 20
Czy w poz. 1 Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oddzielnych instrumentariów do gwoździ
udowych i oddzielne do gwoździ piszczelowych zamiast jednej skrzyni do 5 rodzajów gwoździ?

Odp. Nie.

32. Dotyczy zadania 13
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w poz. 1 na płytkę do osteotomii wysokopiszczelowej
HTO, płytka tytanowa w kształcie litery T, sześciootworowa o profilu anatomicznym grubości 2,8
mm, gwint w otworach umożliwiający wielokrotne wkręcanie i wykręcanie dedykowanej śruby
w przypadku konieczności korekcji jej długości.

Odp. Tak.

33. Dotyczy zadania 13
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 złożenie oferty na śruby tytanowe blokowane w ilości 240 szt.
(po 6 szt. na każda płytkę), dedykowane do płytki, o długości od 30 mm do 75 mm i średnicy 5
mm. Główka śruby po wkręceniu licuje się z powierzchnią płytki?

Odp. Tak.

34. Zadanie 13
Czy Zamawiający wymaga, aby dokręcanie śrub nie wiązało się z koniecznością użycia klucza
dynamometrycznego?

Odp. Tak.

35. Dotyczy zadania 15
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści złożenie oferty na zestaw umożliwiający uzyskanie z 17 ml
krwi obwodowej pacjenta co najmniej 3 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo
wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-BI,
VEGF, EGF w procesie jednokrotnego, automatycznego wirowania w maksymalnym czasie 9
minut?

Odp. Nie.

36. Dotyczy zadania 15
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści złożenie oferty na zestaw umożliwiający uzyskanie z 60 ml
szpiku pacjenta pobieranego z talerza kości biodrowej co najmniej 10 ml konmcentratu
charakteryzującego się koncentracją co najmniej 7 x ponad linię bazową, w tym koncentracja
komórek jądrzastych co najmniej 89x106/ml, koncentracją komórek jednojądrzastych co najmniej
18,80x106/ml w procesie automatycznego wirowania w czasie 14 minut?

Odp. Nie.

37. Dotyczy zadania 15
Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do pozyskiwania koncentratu ze szpiku pacjenta zawierał
sterylny worek z filtrem umożliwiający oczyszczenie pobranego materiału przed jego
odwirowaniem?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

38. Dotyczy zadania 45
Czy Zamawiający w pakiecie nr 45 dopuści złożenie oferty na zestaw umożliwiający uzyskanie z
54 ml krwi obwodowej pacjenta co najmniej 10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo
wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-BI,
VEGF, EGF w procesie jednokrotnego, automatycznego wirowania w maksymalnym czasie 14
minut?

Odp. Nie.

39. Dotyczy zadania 45
Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw wyposażony był w separator do wirowania składający się
z dwóch komór oraz specjalnej membrany umożliwiającej właściwe separowanie frakcji krwi w
procesie wirowania?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.



40. Wnosimy o dopuszczenie poniższego asortymentu:
a) Zadanie 5: Endoprotezy stawu biodrowego pierwotne
1.Trzpień typu niecementowany Mullera stożkowy w dwóch płaszczyznach, w części bliższej pokryty
napyloną okładziną tytanową z dodatkową warstwą bioaktywną. Trzpień w opcji z offsetem
lateralnym.
2. Panewka sferyczna press-fit ze stopu tytanu pokryta porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa
powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości
osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Panewka typu "press-fit" sferyczna z zaślepionymi fabrycznie 7
otworami na śruby umożliwiającymi kątową blokadę śrub opcjonalnie panewka bezcementowa
sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby. Rant
czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie
zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej.
3. Panewka PE z wymiarem wew. 28, 32 lub 36 mm
4. Panewka dwumobilna cementowana
5. Wkład PE do panewki dwumobilnej
6. Wkład PE do panewki press-fit o wymiarze wewn. 28, 32 lub 36 mm
7. Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32 lub 36 mm
8. Głowa CoCr o średnicy 28, 32 lub 36 mm
9. Śruby do panewki press-fit
Odp. Tak

b) Zadanie 6: Endoprotezy stawu biodrowego niecementowane
1. Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, wyposażony w system zapobiegający derotacji
(skrzydełka z obu stron trzpienia), pokryty hydroxyapatytem w całości lub korundowany, stożek 12/14
2. Głowa ceramiczna: w 3 długościach szyjki,  28 lub 32 mm; stożek 12/14
3. Panewka tytanowa, typu press-fit, pokryta hydroxyapatytem w całości lub korundowana, kształt
niesferyczny – trójpromieniowy. Panewka w rozmiarach od  42 do 68mm stopniowane co 2 mm z
możliwością dodatkowej stabilizacji dwiema śrubami
4.Wkład ceramiczny dla głowy  28mm lub 32 mm w rozmiarach od 46 mm do 68,
5. Śruby tytanowe w rozmiarach  5mm dla panewek  42 do 48mm oraz   6,5mm dla panewek 
50 do 68mm, w długościach od 15 do 60mm.
Odp. Tak

c) Zadanie 15: Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu
1. Grawitacyjny system separacji z użyciem żelu  koncentratu leukocytarno-płytkowego
umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z 10 ml pobranej krwi obwodowej
pacjenta po jednokrotnym wirowaniu z możliwością regulacji koncentracji w zakresie od x1.6 do x5.
Technologia pozwalająca na wychwyt ponad 80% płytek krwi wszystkich rozmiarów. Separator
żelowy eliminujący minimum 96,5% granulocytów i minimum 99% erytrocytów. Kompletny zestaw
do przygotowania i podania koncentratu wraz z wirówka.
2. Zestaw do uzyskania ,przygotowania i podania koncentratu  autologicznej trombiny
3. Zestaw do uzyskania , przygotowania i podania 6ml-8ml koncentratu  autologicznego  szpiku
kostnego. Zestaw zawierający trokar do pobrania szpiku.
Odp. Nie.

d) Zadanie 45: Systemy do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu (PRP)
Grawitacyjny system separacji z użyciem żelu  koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający
wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z 10 ml pobranej krwi obwodowej pacjenta po
jednokrotnym wirowaniu z możliwością regulacji koncentracji w zakresie od x1.6 do x5. Technologia
pozwalająca na wychwyt ponad 80% płytek krwi wszystkich rozmiarów. Separator żelowy
eliminujący minimum 96,5% granulocytów i minimum 99% erytrocytów. Kompletny zestaw do
przygotowania i podania koncentratu wraz z wirówka.
Odp. Nie.

41. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera w
rozmiarze 2,5 zamiast 2,6mm?

Odp. Tak.

42. Czy Zamawiający w Zadaniu 17 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania drutu Kirschnera w
rozmiarze 3,0 zamiast 2,8mm?



Odp. Tak.

43. Czy Zamawiający w Zadaniu 33 poz. 1-10 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o
długości 310 mm?

Odp. Tak.

44. Czy Zamawiający w Zadaniu 33 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera w
rozmiarze 3,0 zamiast 3,5mm?

Odp. Nie.

45. Czy Zamawiający w Zadaniu 34 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa typu Nancy w
rozmiarze 1,5 długość 300mm  zamiast 440mm?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z nowym opisem zamieszczonym w
zmodyfikowanym formularzu cenowym zadania 34.

46. Czy Zamawiający w Zadaniu 37 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 26 mm zamiast 25 mm?

Odp. Tak.

47. Czy Zamawiający w Zadaniu 37 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 36 mm zamiast 35 mm?

Odp. Tak.

48. Czy Zamawiający w Zadaniu 37 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 46 mm zamiast 45 mm?

Odp. Tak.

49. Czy Zamawiający w Zadaniu 37 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 56 mm zamiast 55 mm?

Odp. Tak.

50. Czy Zamawiający w Zadaniu 37 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 66 mm zamiast 65 mm?

Odp. Tak.

51. Czy Zamawiający w Zadaniu 38 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 26 mm zamiast 25 mm?

Odp. Tak.

52. Czy Zamawiający w Zadaniu 38 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 36 mm zamiast 35 mm?

Odp. Tak.

53. Czy Zamawiający w Zadaniu 38 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 46 mm zamiast 45 mm?

Odp. Tak.

54. Czy Zamawiający w Zadaniu 38 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 56 mm zamiast 55 mm?

Odp. Tak.

55. Czy Zamawiający w Zadaniu 38 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkręta kostnego o
długości 66 mm zamiast 65 mm?

Odp. Tak.

56. Czy Zamawiający w Zadaniu 46 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniuowanych
o długości 30 mm - 72 mm zamiast 30 mm – 100 mm?

Odp. Nie.



57. Czy w zakresie Zadania 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46  Zamawiający dopuszcza odstąpienie od
wymogu tworzenia depozytu i wyrazi zgodę na realizowanie zamówień w terminie określonym w
pkt. XVI. 2.9. SIWZ?

Odp. Nie.

58. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 52 dopuści możliwość zaoferowania:
Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA,
ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją. Gwoździe krótkie
o  długości 180 mm, 200 mm i 240 mm uniwersalne do kości lewej i prawej. Gwoździe długie
o długości 300 mm, 340 mm, 380 mm i 420 mm lewe i prawe. Średnica 9-12mm,  kąt  szyjkowo –
trzonowy 125°, 130°, 135°.
Śruba szyjkowa standardowa lub śruba szyjkowa teleskopowa ze śrubą kompresyjną M4. Średnica
Ø 11mm, dł. 70-125mm.
Śruba do blokowania dystalnego o średnicy Ø 40,5 mm i długości L= 26-100 mm z przeskokiem
co 2 mm.
Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed
spadaniem śrub z wkrętaka?

Odp. Nie.

59. Czy Zamawiający w części Zadaniu 53 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:
Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. W nasadzie płyty 6-7
otworów  zmiennokątowych o zakresie 15°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 19,5 mm, 22
mm, 25.5 mm, grubość płyt 1,8mm . W części trzonowej   2-5 otworów dwufunkcyjnych
kompresyjno blokujących, umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej
w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza
dynamometrycznego?

Odp. Nie.

60. Czy Zamawiający w części Zadaniu 53 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy
głowy Ø4,2mm zamiast 3,4mm, o długości 10-30mm z przeskokiem co 2 mm, pozostałe
parametry bez zmian?

Odp. Nie.

61. Czy Zamawiający w części Zadaniu 53 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania śruby o długości
6-30mm z przeskokiem co 2 mm, gniazdo sześciokątne, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

62. Czy Zamawiający w części Zadaniu 54 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:
Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Płyta boczna o grubości 3,7mm, ilość
otworów w trzonie 4-16, długość L= 81mm-237mm, płyta przyśrodkowa o grubości 3,5mm,
ilość otworów w trzonie 4-8, długość L= 93mm-145mm, płyta tylno-przyśrodkowa o grubości
3.4mm, uniwersalna do lewej i prawej kończyny, ilość otworów w trzonie 2-6, długość 79mm-
131mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stop
tytanu

Odp. Nie.

63. Zadanie 34:
POZ. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 2,0
długość 440 mm
POZ. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 2,0
długość 440 mm
POZ. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 2,5
długość 440 mm
POZ. 4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 3,0
długość 440 mm
POZ. 5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 3,5
długość 440 mm
POZ. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwóźdź  TENS w rozmiarze 4,0
długość 440 mm.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z nowym opisem zamieszczonym
w zmodyfikowanym formularzu cenowym zadania 34.



64. Zadanie 36:
POZ. 1-9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kostkowe z gniazdem
heksagonalnym samogwintującym (gąbczasty)  z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie
z SIWZ.

Odp. Nie.

65. Zadanie 37:
POZ. 1-9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostny z gniazdem
heksagonalnym samogwintujący (korowy) o średnicy 3,5;z zachowaniem pozostałych parametrów
technicznych zgodnie z opisem SIWZ

Odp. Nie.
POZ. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostny z gniazdem
heksagonalnym samogwintujący (korowy) o średnicy 3,5; L 6,0

Odp. Nie.

66. Zadanie 38:
POZ. 1-9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kostny z gniazdem
heksagonalnym samogwintującym (korowy)

Odp. Nie.

67. Zadanie 46:
POZ. 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany samowiercący
gwintowany na całej długości , o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, długości od 20 mm – 50 mm co 2
mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt
POZ. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany samowiercący
o średnicy zewnętrznej 2,7 mm, długości 6mm-30 mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut
prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca na całości
POZ. 3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Wkręt kaniulowany samowiercący
o średnicy zewnętrznej 4,0 mm, o długości 30mm-60 mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut
prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca obejmuje około 1/3 dł.
POZ. 4  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany samowiercący
o średnicy  7,0 mm o dł. 45 mm – 100 mm co 5 mm długość gwintu 32 mm wraz z akcesoriami
(drut prowadzący i wiertło + śrubokręt)

Odp. Poz. 1-4. Nie.

68. Dotyczy Zadania nr 15
Czy w Zadaniu 15 Zamawiający dopuści zestaw do uzyskania, przygotowania i podania 6 ml
koncentratu autologicznego szpiku kostnego z 50 ml szpiku?

Odp. Tak.

69. Dotyczy Zadania nr 40
Czy w Zadaniu 40 Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do szycia łąkotki all inside, implant
typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym
podajniku z ograniczeniem głębokości. Podajnik prosty lub zakrzywiony?

Odp. Nie.

70. Dotyczy Zadania nr 45
Czy w Zadaniu 45 Zamawiający, wzorem lat poprzednich, zaakceptuje grawitacyjny system
separacji i uzyskania koncentratu leukocytarno-płytkowego, umożliwiający wyprodukowanie
zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta z 52 ml krwi 6 ml PRP
z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań, zawartych w SIWZ?

Odp. Tak.

W przypadku zaoferowania dopuszczonych asortymentów wszelkie zmiany należy umieścić
w formularzu cenowym.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 34.



Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 20.06.2018 r. do
godziny 12:30.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 20.06.2018 r. na godzinę 13:00.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym
atramentem.
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale
złączone    w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku
z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto”
nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawy implantów ortopedycznych oraz materiałów
niezbędnych do implantacji
Znak sprawy: Z/16/PN/18

„Nie otwierać przed 20.06.2018 r. godz. 13.00”
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 20.06.2018 r. godz. 12.30.
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień
Publicznych w dniu 20.06.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwieraniu ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen, terminu dostawy zestawów napędów akumulatorowych do zabiegów oraz czasu reakcji

serwisu zawartych w ofertach.



Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ:
♦ formularz oferty  - poprzez dodanie treści oświadczenia związanego z obowiązkiem stosowania

przepisów rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) RODO (w załączeniu
obowiązujący formularz oferty).

♦ zapis w pkt. XVI. 2 4. kropka pierwsza na następujący: „nowego instrumentarium niezbędnego
do wszczepiania implantów ortopedycznych;”

Zamawiający informuje, że w dniu 08.06.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie


