
           Grudziądz, dnia 15.06.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP - 1891 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy implantów neurochirurgicznych (znak sprawy:
Z/23/PN/18).

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

1. Dotyczy Zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej implantowane
z dojścia tylnego PLIF o długości wszczepów 22 i 26mm, wysokościach od 7 do 13mm
stopniowane co 1mm, trzy różne stopnie skosu – 00, 50 i 80 ?

Odp. Nie.

2. Dotyczy Zadania nr 7
Czy Zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki w osteoporozie i nowotworach
o poniższych parametrach:
Sterylny jednorazowy zamknięty system  zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA
o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego
i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu.
Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów.
Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po
przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy
zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji
kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi.
Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu , siarczan
baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-
toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda
- ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm?

Odp. Nie.

3. Dotyczy Zadania nr 11
Czy Zamawiający dopuści klatki międzytrzonowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa bez
wypełnienia o poniższych parametrach:
− wykonane z PEEK OPTIMA  pokrytego spienionym tytanem częściowo - przezierne,

ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej  stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-
C7) o kształcie cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami  przednią i tylną;

− implanty w dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm
(głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm);

− w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają boczny kształt klinów
pochylonych pod kątem  50;

− implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu;
− zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością;
− cylindryczny otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału

syntetycznego oraz przerost tkanką kostną;
− dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;
− stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz

ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami;
− trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;
− każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;
− narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości;



− rozporowe, niegwintowe mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania;
− przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu;
− podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu;
− plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia;
− poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium.

Odp. Nie.

4. Dotyczy pakietu nr 5
Czy zamawiający dopuści do postępowania klatkę międzytrzonową o poniższych parametrach:
− Wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF, TLIF (materiał: PEEK)
− możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej
− zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu

bez wstępnej dystrakcji, karbowana powierzchnia górna i dolna
− obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z  blaszkami

trzonów
− wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego

przygotowania  przestrzeni pod implantację klatki
− dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej- PLIF- 22 mm, 26 mm,

TLIF- 32 mm, 36 mm
− wysokości implantów od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm
− możliwość napełnienia wiórem kostnym
− obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa

Odp. Nie.

5. Pakiet nr 3
a) Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna

 posiadała w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?
Odp. Nie.

b) Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu
potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wskazanych w SIWZ.

c) Zamawiający w formularzu cenowym wskazał jako jednostkę miary opakowanie. Prosimy
o wskazanie czy opakowanie oznacza jedną saszetkę sterylnie zapakowanego wyrobu
hemostatycznego czy opakowanie zbiorcze po a10, a12 lub a20 sztuk. Jest to bardzo istotne
z uwagi na poprawne wyliczenie ceny oferty. Prosimy o doprecyzowanie, ponieważ są w pakiecie
różne wyroby, które są różnie konfekcjonowane.

Odp. Zamówienie dotyczy ilości opakowań zbiorczych:
poz. I - 12 szt. w op.
poz. II - 10 szt. w op.
poz. III -  7x5x1 cm   - 20 szt. w op.

   7x5x0,1 cm - 20 szt. w op.
(W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 3.)

6. Pakiet nr 3 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej o czasie hemostazy 3-4 minuty.

Odp. Nie.

7. Pakiet nr 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada
następujące właściwości:
− w całości pochodzenia roślinnego,
− sterylizowane promieniami gamma,
− nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
− nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
− działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone

w instrukcji użytkowania oraz badaniami in vitro ;
− działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,



− działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antybiotyki i jest
przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in.
sepsę oraz zapalenie mózgu,

− hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;
− okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
− zbudowana z 7 warstw;
− posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona

działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
− warunki przechowywania do 25 stopni?
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy o rozmiarze 2,6 x 5,1 cm. Tak nie wpływa na jakość
ani użytkowanie produktu.

Odp. Nie.

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 – Klatki międzytrzonowe do stabilizacji odcinka szyjnego
kręgosłupa bez wypełnienia dopuszcza:
− implanty o wysokiej porowatości,  ze stopu tytanu (proszek tytanu),
− implanty o kratowej, trabekularnej strukturze  stwarzającej doskonałe warunki do przerostu

kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu,
− klatki dostosowane pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego

kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu.
− klatki w typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm (skok co 1mm),
− implanty dostępne z prostymi płaszczyznami oraz klatki jednostronnie

wypukłe,
− szerokość implantu 15mm, głębokość 13mm,
− implant dostarczany w pojedynczym sterylnym opakowaniu?

Odp. Nie.

9. Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na niewielką ilość zamówienia w zadaniu nr 2,
możliwość dosyłania kompletnego instrumentarium do wykonania operacji oraz pełnego
asortymentu rozmiarów danego przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg?
Instrumentarium oraz komplet implantów będących przedmiotem zamówienia, byłyby wysyłane
po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją.
Koszt przesłania instrumentarium razem z implantami pokrywa Wykonawca.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ w pkt. XVI. 2. poprzez:
• zmianę zapisu w pkt. 2.5. na następujący: „2.5. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia

u Zamawiającego na Bloku Operacyjnym komisu dla asortymentów w zakresie zadań: 1, 3-
11, we wszystkich rozmiarach podanych w SIWZ. Wykonawca, z którym zawarta zostanie
umowa zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym ilości asortymentów w komis.”

• dodanie pkt. 2.13. o treści:
„2.13. W zakresie zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany będzie do dosyłania kompletnego
instrumentarium do wykonania operacji oraz pełnego asortymentu rozmiarów danego
przedmiotu zamówienia, na jednorazowy zabieg. Instrumentarium oraz komplet implantów
będących przedmiotem zamówienia, będą wysyłane po wcześniejszym powiadomieniu
Wykonawcy do 72 godzin przed planowaną operacją. Koszt przesłania instrumentarium
razem z implantami pokrywa Wykonawca.”

10. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia nr sprawy: Z/23/PN/18 Wnosimy o dopuszczenie
możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych
określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych
parametrach. Prośbę swoją motywujemy względami zachowania zasad uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie
przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych,
ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu,
jakości lub jest neutralna w tym zakresie:

a) Pakiet nr 5
Klatki PLIF wykonane z materiału PEEK (implant w opakowaniu sterylnym) z jednym
znacznikiem pionowym oraz jednym poziomym o kątach lordozy 0,4 i 8 stopni.
System implantów zaprojektowanych tak, aby zapewnić optymalne mechaniczne oparcie
i stabilność zarówno po stronie tylnej jak i przedniej kręgosłupa oraz umożliwi ć ocenę
radiologiczną wszczepu bez zakłóceń. Dzięki eliptycznie zaokrąglonej przedniej części implantu,



dostosowanej do konturu przestrzeni międzytrzonowej, koszyki zapewniają łatwiejszą
implantację, lepsze dopasowanie i większą stabilność w przestrzeni międzykręgowej?

Odp. Nie.

b) Pakiet nr  11
Klatka szyjna wykonana z tantalu o właściwościach hydrofilnych, 80 % struktury porowatej,
klatki w wysokościach od 4 do 10 mm, stopniowane co 1 mm o wymiarach podstawy: 11 x 11
mm; 11 x 14 mm i 14 x 14mm, z kątem lordozy 7 stopni.
Możliwość wykonania badań radiologicznych, w tym MRI, klatki pakowane sterylnie?

Odp. Nie.

11. Zadanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie implantów tytanowych w rozmiarach od 6 mm
do 14 mm, ze skokiem co 2?

Odp. Nie.

12. Zadanie 6
Czy w celu zwiększenie konkurencyjności Zamawiający dopuści klatki do stabilizacji
międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa  dostarczane wraz z wypełnieniem w postaci
pasty złożonej z hydroksyapatytu oraz β-fosforanu wapnia?

Odp. Nie.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 21.06.2018 r. do
godziny 12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 21.06.2018 r. na godzinę 12:30.

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 neurochirurgicznych
Znak sprawy: Z/23/PN/18

„Nie otwierać przed 21.06.2018 r. godz. 12.30”
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 21.06.2018 r. godz. 12.00.
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 21.06.2018 r. o godz. 12.30. 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 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 informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie
(ogłoszenie nr 500136879-N-2018 z dnia 15.06.2018 r.), które zamieszczone jest także na stronie
internetowej Zamawiającego


