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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę implantów do zabiegów urazowych.

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia treść zapytań i  udziela  
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 odstąpi do wymogu oferowania implantów sterylnych?” 

Odpowiedź: 
Nie  –  implanty  muszą  być  sterylne  i  pakowane  pojedynczo.  Sterylizacja  całych  zestawów  spowoduje 
wyraźne podniesienie kosztów.

Pytanie 2
„Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  1  poz.  1 dopuści  możliwość  zaoferowania  gwoździa  bez  możliwości 
zastosowania w części dalszej kości udowej śrub kondylanrych o średnicy 5 mm oraz w  poz. 2b-2c dopuści 
możliwość zaoferowania śruby blokującej trzonowej Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast śruby kondylarnej 
Ø 5 mm i nakrętki?”

Odpowiedź: 
Nie – przy niskich złamaniach śruby kondylarne są niezbędne.

Pytanie 3
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2a dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej stalowej Ø 4,5 
mm i dł. 26-100 mm?”

Odpowiedź: 
Średnica śruby 4,5mm  dopuszczalna,    długość od 26 – 100 mm  - nie .
Czasami niezbędne są śruby o długości do 120 mm.

Pytanie 4
„W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ śrub kompresyjnych i zaślepek w zakresie Pakietu 1 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaślepek i  śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych 
rozwiązań konstrukcyjnych, kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami?”

Odpowiedź: 
Nie – śruby kompresyjne i zaślepki  nie będą pasowały do innych gwoździ śródszpikowych a gwoździe 
oferowane nie zabezpieczają niskich złamań.  

Pytanie 5
„Czy  Zamawiający  w  Pakiecie  1  poz.  3 dopuści  możliwość  zaoferowania  gwoździa  bez  możliwości 
zastosowania w części dalszej kości udowej śrub kondylanrych o średnicy 5 mm oraz w  poz. 3b-3c dopuści 
możliwość zaoferowania śruby blokującej trzonowej Ø 6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast śruby kondylarnej 
Ø 5 mm i nakrętki?”



Odpowiedź: 
Nie. Śruba kondylarna  jest niezbędna do niskich złamań.

Pytanie 6
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 3a dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 
mm i dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?”

Odpowiedź: 
Średnica śruby 4,5  dopuszczalna, długość  od 26 -100 mm   -  nie.
Niezbędne są śruby o długości do 120 mm.

Pytanie 7
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 4a dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej pełen 
gwint Ø 4,5 mm i Ø 5,0 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?”

Odpowiedź: 
Nie – przy szerokich nasadach są  niezbędne śruby do 120 mm.

Pytanie 8
„Czy Zamawiający w  Pakiecie 2 poz.  1 dopuści  możliwość zaoferowania:  Stalowa płyta  ukształtowana 
anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 
14. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty 
otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością 
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka posiada otwory do wprowadzania drutów 
Kirschnera.”

Odpowiedź: 
Nie  - w części nasadowej konieczne otwory pod śruby nieblokowane / gąbczaste.

Pytanie 9
„Czy Zamawiający w  Pakiecie 2 poz.  2 dopuści  możliwość zaoferowania:  Stalowa płyta  ukształtowana 
anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie:  
od 5 do 17. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie  
płytki  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z 
możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub  korowych  3.5/3.5  mm.  Płytka  posiada  otwory  do 
wprowadzania drutów Kirschnera.”

Odpowiedź: 
Nie – w części nasadowej płyty konieczne otwory pod śruby gwintowane i niegwintowane gąbczaste.

Pytanie 10
„Czy Zamawiający w  Pakiecie 2 poz.  3 dopuści  możliwość zaoferowania:  Stalowa płyta  ukształtowana 
anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 
4 do 14. W części nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór 
podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie  
płytki  otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z 
możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub  korowych  3.5/3.5  mm.  Płytka  posiada  otwory  do 
wprowadzania drutów Kirschnera.”

Odpowiedź: 
Nie – w części nasadowej płyty konieczne otwory pod śruby gwintowane i niegwintowane gąbczaste.

Pytanie 11
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3a dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba blokująca ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź:
Tak.



Pytanie 12
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3b dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba korowa  ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 13
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3c dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 
mm (częściowo gwintowana), dł. 14-70 mm?”

Odpowiedź: 
Nie – przy szerokich nasadach konieczne są śruby do 95 mm.

Pytanie 14
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do 
zespoleń dalszej części kości strzałkowej. Ilość otworów: od 3 do 13 Długość płytek: od 73 do 203 mm. 
Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne 
nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub 
blokowanych  lub  korowych  3.5/3.5  oraz  podłużny  otwór  blokująco  –  kompresyjny  umożliwiający 
elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.  W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi 
kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm.” 

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 15
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4a dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowa śruba blokująca ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 16
„Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4b dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowa śruba korowa  ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 17
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująca 
rekonstrukcyjna  3,5  mm.  Otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  – 
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów: od 5 
do 20. Długości płyt: od 70 mm do 286 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera?”

Odpowiedź: 
Nie – średnica dopuszczalna , długość od 48 mm przy krótkich zespoleniach niezbędna.

Pytanie 18
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa płyta prosta blokująco 
kompresyjna  4  mm.  Otwory  dwufunkcyjne  nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  – 
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Ilość otworów: od 4 
do 12. Długości płyt: od 59 mm do 163 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera?”

Odpowiedź: 
Nie – zbyt mała rozpiętość długości.



Pytanie 19
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płyty o ilości otworów od 2 do 12 
i długości 25-169 mm oraz bez otworów do wprowadzenia drutów Kirschnera?”

Odpowiedź: 
Nie – otwory pod druty Kirschnera do czasowej stabilizacji są wymogiem.

Pytanie 20
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3a dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba blokująca ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 21
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3b dopuści możliwość zaoferowania:  Stalowa śruba korowa  ø 3,5 
mm, dł. 14-90 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 22
„Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3c dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 
mm (częściowo gwintowana), dł. 14-70 mm?”

Odpowiedź: 
Nie – konieczne są śruby do 90 mm przy szerokich nasadach.

Pytanie 23
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do 
zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe  lewe i prawe ,b) 
płytki  przednie  trzonowe  uniwersalne  ,c)  płytki  górno  bocze  lewe  i  prawe  ,  d)płytki  przednio  boczne 
uniwersalne.  Otwory  w  płytce  blokowane  2,4/2,7/3,5  oraz  dwufunkcyjne  nie  wymagające 
zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub  blokowanych  lub 
korowych 3,5/3,5mm.” 

Odpowiedź: 
Tak   -  o  ile  jest  możliwość  wprowadzania  śrub  blokowanych  pod  zmiennym  kątem co  w  przypadku 
obojczyka ma duże znaczenie ze względu na jego krzywizny.

Pytanie 24
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do 
zespoleń  złamań  nasady  dalszej  kości  ramiennej  i  wyrostka  łokciowego.  Płytki  z  wgłębieniami 
minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej  
(prawe i lewe) b) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) 
c) płytki blokowane od strony tylno-bocznej z hakiem nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) e)  
płytki  blokowane  na  olecranon  (prawe  i  lewe).  Ilość  otworów:  od  3  do  14.  W głowie  płytki  otwory 
prowadzące  śruby  pod  różnymi  kątami  –  w  różnych  kierunkach  oraz  otwory  umożliwiające  wstępną 
stabilizację  drutami  Kirschnera.  Otwory  blokowane  z  gwintem stożkowym.  W części  trzonowej  płytki  
otwory blokująco-kompresyjne.”

Odpowiedź: 
Tak  - o ile jest  możliwość  wprowadzenia śrub blokowanych pod zmiennym kątem.

Dotyczy pkt  23  i  24   -  zmienność kąta dla śruby blokowanej dotyczy danego otworu.



Pytanie 25
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2a dopuści możliwość zaoferowania: Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 
mm, dł. 10-60 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 26
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2b dopuści możliwość zaoferowania: Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 
mm, dł. 10-70 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 27
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2c dopuści możliwość zaoferowania: Śruba korowa tytanowa ø 2,7 
mm, dł. 8-60 mm?”

Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie 28
„Czy Zamawiający w  Pakiecie 4 poz.  3 dopuści możliwość zaoferowania:  Tytanowe płytki  do zespoleń 
złamań  nasady  dalszej  kości  promieniowej,  anatomiczne  i  uniwersalne  dłoniowe,  grzbietowe  oraz 
kolumnowe promieniowe i łokciowe, Otwory blokowane z gwintem stożkowym oraz otwory dwufunkcyjne 
nie  wymagające  zaślepek/przejściówek,  blokująco  –  kompresyjne  z  możliwością  zastosowania  śrub 
blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm?”

Odpowiedź: 
Tak, o ile jest możliwość wprowadzania śruby blokowanej w otworze pod zmiennym kątem.

Pytanie 29
„Czy Zamawiający w  Pakiecie 4 poz. 3ddopuści możliwość zaoferowania:  Śruba blokowana tytanowa, ø 
2.4mm, dł. 10-26 mm”

Odpowiedź: 
Nie – konieczne są  długości do 38 mm przy szerokich nasadach.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  28.01.2015 r.


