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Biskupiec, dn. 03.11.2020 r. 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8 

Tel. 89 715 63 17, fax 89 715 63 03 

E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl 

 

WSZYSCY  WYKONAWCY 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i zespoleń ortopedycznych. Numer 

postępowania: PN/13/20. 

W związku z otrzymanymi zapytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści ‘Specyfikacji istotnych warunków zamówienia’: 

1. (Pakiet 1 poz. 58) Pytanie: Czy w poz. 58 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  gwoździa 

kondylarnego wraz z elementami blokującymi w  komplecie (kpl.)? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem w kolumnie ‘Wyszczególnienie’. 

2. (Pakiet 1 poz. 98) Pytanie: Czy w poz. 98 Zamawiający dopuści Narzędzie do amputacji (piłki Gigli) 

ø 1,8 zamiast ø 2,0, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak. 

3. (Pakiet 1 poz. 101) Pytanie: Czy w poz. 101 Zamawiający dopuści Łyżeczkę kostną Volkmann 17 cm 

zamiast 14 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Tak. 

4. (Pakiet 4) Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji 

nr 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 oraz 20, 21,22 i 23  i utworzenie z nich  osobnego pakietu w celu 

umożliwienia  większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów 

funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla 

Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dzieli Pakietu Nr 4 na mniejsze części. Podział zaproponowany przez 

Wykonawcę nie spowoduje otrzymania oferty korzystniejszej, a jedynie oferty niekompletnej, bowiem  

został on dokonany wybiórczo. Na pozostałe pojedyncze pozycje Zamawiający nie otrzyma oferty, a to 

byłoby ze szkodą dla pacjentów.  

5. (Pakiet 4) Pytanie: Czy w przypadku wyłączenia przez zamawiającego z zadania  nr 4 pozycji nr 

1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16 oraz 20, 21, 22 i 23  i utworzenie z nich  osobnego pakietu 

zamawiający dopuści złożenie  oferty na produkt  równoważny : 

W poz.1- Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w części 

proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części 

dystalnej występujący w  4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno -przyśrodkowe zagięcie gwoździa 

w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości 

krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. 

Materiał: stop tytanu. 

W poz.2 - Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem 

co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

W poz.3 - Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop 

tytanu. 

W poz.5 - Śruba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie 

wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm, 

długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. 
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W poz.6 - Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, 

prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt 

w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 

2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby 

blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą 

klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu. 

W poz.7 - Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, 

prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm. 

Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą 

klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości 

piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 

4 mm, szerokość: 10 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby 

blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. Płyta do bliższej 

nasady kości piszczelowej, tylna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, 

grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. 

Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. 

W poz.9 - Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, 

prawa/lewa, przyśrodkowa. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 114-274 mm 

z przeskokiem co 16 mm, grubość: 3,5 mm, szerokość: 14 mm. W części trzonowej otwory 

dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej 

w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. 

W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu. Płyta anatomiczna 

ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, boczna. Ilość otworów: 3-13 

z przeskokiem co 1, długość: 70-230 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 13 mm. W części trzonowej 

otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub 

korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza 

dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu. 

W poz.10 - Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 

1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. 

W poz.11 - Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm 

z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu. Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica 

głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. 

Materiał: Stop tytanu. 

W poz.12 - Śruba blokowana  samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość  10-60 

mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. 

Materiał: stop tytanu. 

W poz.13 - Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm 

z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: 

stop tytanu.  

W poz. 14 - Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 

1, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne 

kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu. 

W poz.15 - Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm 

z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: 

stop tytanu. 

W poz.16 - Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-

76mm, do długości 72 mm  z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop 

tytanu. 

W poz.20 - Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 

1, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne 

kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu. 

W poz.21 - Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej, prawa/lewa, 

ilość otworów w trzonie płyty 2-9 z przeskokiem co 1, długość: 68-152 mm z przeskokiem co 12 mm, 
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grubość: 3,1 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-

blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb 

operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm.  Materiał: stop 

tytanu. 

W poz.22 - Śruba blokowana  samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość  10-60 

mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. 

Materiał: stop tytanu. 

W poz.23 - Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm 

z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: 

stop tytanu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dzieli Pakietu Nr 4 na mniejsze części; uzasadnienie jw. 

6. (Pakiet 6) Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 pozycji nr 1,2,3  

i utworzenie z nich  osobnego pakietu w celu umożliwienia  większej ilości oferentom złożenie ofert 

atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność 

wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia 

ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ 

i najkorzystniejszej cenowo ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dzieli Pakietu Nr 6 na mniejsze części. Podział pakietu nie zawsze 

oznacza możliwość otrzymania oferty korzystniejszej cenowo. Częściej oznacza brak oferty na 

pozostałą część pakietu lub wyższe ceny jednostkowe na produkty w mniejszym pakiecie.  

7. (Pakiet 6) Pytanie: Czy w przypadku wyłączenia przez zamawiającego z zadania  nr 6 pozycji nr 1,2,3  

i utworzenie z nich  osobnego pakietu zamawiający dopuści złożenie  oferty na produkt  równoważny : 

W poz.1  - Płyta do osteotomii w obrębie bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony 

przyśrodkowej. Ilość otworów w trzonie płyty: 4, długość: 115 mm, szerokość: 16 mm, grubość: 3 mm. 

W części trzonowej i nasadowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające 

wprowadzenie śruby blokowanej 5 mm lub korowej 4,5 mm w zależności od potrzeb operatora. 

Możliwość śródoperacyjnego tymczasowego użycia śruby krótkiej 5 mm. Fiksacja śruby blokowanej za 

pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. Śruba - spacer 5mm. Materiał: stop tytanu. 

W poz.2 -  Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm 

z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: 

stop tytanu. 

W poz.3 - Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-

76mm, do długości 72 mm  z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop 

tytanu.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dzieli Pakietu Nr 6 na mniejsze części; uzasadnienie jw. 

8. (Pakiet 7) Pytanie:   Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 złożenie oferty na : 

Przeszczepy kostne: biomimetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczku fosforanowo-

wapniowego w minimum siedmiu rozmiarach. Skład: 75% HAp oraz 25% β-TCP, osteointegrowany, 

porowatość 60-80%, rozmiar porów 200-500 μm, odporność na ściskanie ≥ 5 MPa. Produkt sterylny. 

Przeznaczony do wypełnień ubytków lub przestrzeni w układzie szkieletowym. 

W poz.1 – bloczek o wymiarach : 

W poz.2 – bloczek o wymiarach : 

Substytuty przeszczepów kostnych: biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty 

fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu w wygodnej do zastosowania 

formie iniekcyjnej. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, 

zastygający w sposób izotermiczny, reakcji wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie 

temperatury. Czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, zespalający się 

natychmiastowo w miejscu ubytku, widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny.  

W poz.3 – opakowanie 5cm3 

Substytuty przeszczepów kostnych : biomimetyczny materiał kościozastępczy w formie pasty 

fosforanowo-wapniowej z chitozanem zastygającej do postaci cementu w formie do mieszania ze 

szpatułką. Skład: 75% HAp + 25% β-TCP. Odporność na ściskanie powyżej 4 MPa, zastygający 
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w sposób izotermiczny, reakcji wiązania nie towarzyszy skurcz i podwyższenie temperatury. Łatwy 

w formowaniu do dowolnego kształtu, czas zestalenia 8 do 15 minut. Resorbowalny, bioaktywny, 

zespalający się natychmiastowo w miejscu ubytku, widoczny na zdjęciach RTG. Produkt sterylny. 

Objętość 5, 10 cc. 

W poz.4 -  opakowanie 10cm3? 

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SIWZ. 
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