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Nr sprawy 32/2019                                  Olsztyn, dn. 3 września 2019 r. 

 

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę implantów”.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane 

przez uczestników postępowania. 

 

 

Pytania i odpowiedzi  

Pytanie 1 dot. Pak. 1 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach: 

- aseptyczny zestaw do jednorazowego użycia, służący do wertebroplastyki przezskórnej przy pomocy 

niskotemperaturowego cementu o długim czasie wiązania; 

- jednorazowy zestaw zawiera proszek (20g polimetakrylanu metylu), fiolkę z rozpuszczalnikiem (9,4g 

metakrylanu metylu) oraz pistolet do podawania, rurki do pobierania i podawania cementu – bez 

konieczności korzystania z pompy próżniowej; 

- zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi; 

- dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w trzech rozmiarach każdy – ostra lub ścięta o grubości i 

długości odpowiednio 9G/15cm, 11G/12cm oraz 13G/12cm; 

- system umożliwiający pełną kontrolę ilości podawanego cementu – obrotowy tłok do precyzyjnego 

podawania oraz zawór bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zaprzestanie podawania 

cementu; 

- objętość wystarczająca do zaopatrzenia max. 4 kręgów; 

- możliwość zastosowania pierścienia chłodzącego przedłużającego czas aplikacji cementu do trzonów 

kręgowych; 

- czas na podanie cementu do kręgów po wymieszaniu składników – do 15 min; 

- termin ważności 3 lata; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 2 dot. Pak. 1 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści implant 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; 
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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;    

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 3 dot. Pak. 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach: 

- Proteza tytanowa z centralnym mechanizmem rozszerzającym implant in-situ. Implant 

dostępny w dziewiętnastu rozmiarach. Zakres rozszerzenia implantów od 19mm do 74mm  

.Możliwość wymiany płytek końcowych implantu .Płytki końcowe z kolcami o szerokości 12x 14 mm 

lub 14x16 mm. Płytki końcowe o pochyleniu 0 stopni lub 5 stopni. Możliwość wypełnienia implantu 

kością lub substytutem. Jedno narzędzie , które wprowadza , blokuje i rozszerza implant .W zestawie 

instrumentarium z przymiarami z możliwością konfigurowania razem z przymiarami płytek 

końcowych. Implanty trwale oznaczone , sterylne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 4 dot. Pak. 1 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: 

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-

krzyżowego kręgosłupa; 

- śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” 

-50mm, ze skokiem co 

5mm; 6mm ,7mm ,8mm o dłg. 30-60mm, ze skokiem co 5mm)   

- śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; 

- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; 

- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; 

- atraumatyczne zakończenie śruby; 

- wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” 

śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego;   

- -500mm (atraumatyczne, bez konieczności 

docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm 

(60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); 

- -100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem 

co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); 

- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; 

- poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości 

i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm) oraz  do wyboru poprzeczki w 7 rozmiarach z 

możliwością wielokątowego jej ustawienia względem prętów bez doginania  dł od 35-107mm  

- poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; 

- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący ; 

- element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; 
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- możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, 

kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; 

- w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie 

redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza 

pola operacyjnego; 

- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 

- narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych 

pojemnikach do sterylizacji; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 5 dot. Pak. 1. Poz. 5  

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: 

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabi-lizacji 

potyliczno-szyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania  haków, śrub wieloosiowych oraz 

płytek potylicznych; 

- płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; 

- wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); 

- -150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); 

- pręty wygięte ø3,5mm, dłg. 240mm, atraumatyczne; 

- pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; 

- śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; 

- śruby wieloosiowe ø4,0mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia 45 

stopni; 

- śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm  oraz dłg. 

gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm);  

- atraumatyczne zakończenie śrub; 

- haki laminarne duże i małe, lewe i prawe; 

- jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych; 

- poprzeczki sztywne o dłg. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) 

z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku pręta i osi zespolenia;  

- łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7, 9 i 11mm); 

- łączniki prętów równoległe (ø3,5-3,5mm oraz ø3,5-5,5mm); 

- uchwyty do kabli lewe i prawe (450) oraz prosty (900); 

- wszystkie implanty kodowane kolorami; 

- zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach – przy użyciu jednego kompletu narzędzi z 

możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów; 

- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; 

- elastyczne przymiary kształtu prętów (dłg. 60, 120 i 290mm); 

- klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; 

- plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; 

- poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych 

kasetach; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn  
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