
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
SZPITAL ZACHODNI im. św. JANA PAWŁA II
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

         

__________________________________________________________________________________________

                                                                                             Grodzisk Mazowiecki; 20.02.2018

Dział Zamówień Publicznych

SPS – V.262.7.2018
                                                                                            
Dot. postępowania na dostawę implantów do zespoleń kości i endoprotezoplastyki .

                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 2 /D/2018)

Pakiet nr 6
dot. poz. 1B,2B-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wkrętów z gniazdem torx zamiast 
sześciokątnym?
Odpowiedź : TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.
dot. poz. 2A-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie płytek o jednej grubości pod wkręty 
około 3,5mm zamiast w dwóch grubościach pod wkręty około 3,5mm oraz około 4,5mm?
Odpowiedź : TAK, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1A, 2A, 3A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płyt-
kach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych 
z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokie-
runkową kompresją?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w  Pakiecie 1 poz. 1A  dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w 
części trzonowej 4-14 otworów oraz w części nasadowej 3 otwory dla śrub blokowanych o wielo-
kierunkowym ustawieniu, długość płytki około 82-286 mm?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych
blokowanych zamiast gąbczastych blokowanych?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w  Pakiecie 1 poz. 2A  dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w 
części trzonowej 4-12 otworów oraz w części nasadowej 5 otworów dla śrub blokowanych o wielo-
kierunkowym ustawieniu, długość płytki około 81-185 mm?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2C i 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych
 blokowanych lub gąbczastych zwykłych, zamiast gąbczastych blokowanych?
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Dyrekcja: tel.(22) 755 91 11, fax: (22) 755 91 09, www.szpitalzachodni.pl, skr. pocztowa 43 
Konto PKO BP S.A.06 1440 1101 0000 0000 0808 1476
REGON: 000311639              NIP 529-10-04-702

http://www.szpitalzachodni.pl/


Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 4A dopuści możliwość zaoferowania płytki z 4 otworami
 blokowanymi z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane korowe?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 4C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych
 blokowanych Ø 5,0 mm zamiast gąbczastych blokowanych Ø 6,5 mm?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 5B dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o
 średnicy Ø 4,5 i 5,0 mm?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1A, 3A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach 
owalnych,  blokowanych  z  gwintem stożkowym,  dwufunkcyjnych  blokująco –  kompresyjnych  z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokie-
runkową kompresją?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych
 blokowanych zamiast gąbczastych blokowanych?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2A dopuści możliwość zaoferowania gwoździa
 śródszpikowego ramiennego prostego zamiast z profilowanych zagięciem części bliższej w
 stosunku do środkowej w przedziale 5-6°?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w  Pakiecie 4 poz. 3A  dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w 
części trzonowej 3-7 otworów oraz w części nasadowej 3 otwory dla śrub blokowanych o wielokie-
runkowym ustawieniu?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych
 blokowanych zamiast gąbczastych blokowanych?
Odpowiedź : Zgodnie z opisem SIWZ.
Pakiet 18
W opisie przedmiotu zamówienia zawarto zapis: na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje 
się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów oraz złożenia depozytu 
implantów w ilościach: po 1 szt w każdym rozmiarze – Czy zamawiający odstąpi od obowiązku 
użyczenia instrumentarium i depozytu oraz wyrazi zgodę na dostawy sprzętu na wezwanie przed za-
biegiem ? 
Odpowiedź : TAK.
Pakiet 11 - PROTEZA POŁOWICZA STAWU BIODROWEGO
Czy w punkcie 1A zamawiający dopuści:  3-częściowa proteza,  trzpień dostępny w co najmniej  4 
rozmiarach oraz 2 typach -mocowanie bezcementowe lub cementowe, głowa bipolarna dwuczęściowa 
(wkałdka  polietylenowa  i  czasza  metalowym  zamkiem),  możliwość  wyboru  co  najmniej  3 
„wysokościach” głowy wewnętrznej, wymiar zewnętrzny głowy w średnicach m w zakresie 44-60mm. 
Opracowanie loży kostnej trzpienia cementowanego i bezcementowego odbywa się przy pomocy tego 
samego instrumentarium. W wycenie bierze się pod uwagę wycenę kompletu z trzpieniem osadzanym 
bezcementowo.
Odpowiedź : TAK.
Czy w punkcie 1A, zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i opisując „(…) głowa dostępna w 2 
typach  –  bipolarna  lub  jednoczęściowa  (…)”,  miał  na  myśli  „głowa  dostępna  w  2  częściach  – 
bipolarna czasza i wkładka polietylenowa”?
Odpowiedź : Rzeczywiście zamawiający miał na myśli głowę bipolarną. Pozostałe warunki 
zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu 31 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biow-
chłanialny substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikro-
granulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone 
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w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer” (gotowy do aplikacji, bez koniecz-
ności łącznia składników) , w opakowaniu o objętości 5 ml i 10 ml?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 29
Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do 
pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leu-
kocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:
1. 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 (Directi-
ve 93/42/EEC) 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu 29
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga koncentracji płytek (jako źródła 
czynników wzrostu) w  produkcie końcowym na poziomie powyżej 1mln.płytek w mikrolitrze – jako 
naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii? 
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu 29
Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby separacja czynników wzro-
stu przy użyciu elektronicznych czujników - System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji 
poszczególnych elementów (komórek macierzysych, płytek krwi-czynników wzrostu)?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu 29 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie niezbędnego instrumentarium Zamawiającemu na 
zasadzie Loaner Set- na czas zabiegu?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

                                                                               ……………………………………

3


