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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: propozycja udzielenia odpowiedzi dotyczących postanowień 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę 
implantów (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 
8/2022). 

 
  
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający 
udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

Zestaw 1  
 
Pytanie 1 dot. Pak. 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści implanty o poniższych parametrach: 
 
Implanty do międzykręgowej  stabilizacji kręgosłupa o kształcie zaokrąglonych bloków z 
otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. 
Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane 
z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany 
jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną 
wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością 
wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa i 
zbliżony jest do modułu kości gąbczastej. Implanty pakowane sterylnie z datą 
sterylności. Implanty w wysokościach od 7mm do 13 mm ( stopniowane co 1mm)  oraz 
15mm w długościach  26mm i 30 mm.   Wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 
1 mm) oraz 15mm w długościach 34mm i 38mm. Szerokość implantów 11,5 mm. 
Pochylenie implantów 5 stopni. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie 
wprowadzające implant z możliwością zmiennego kontrolowanego ustawiania kąta 
implantu ( od 0 do 90 stopni ) podczas implantacji . Instrumentarium wraz z implantami 
próbnymi we wszystkich rozmiarach. Dodatkowe raszple i łyżki do przestrzeni 
międzykręgowej i przygotowania blaszek granicznych. 
W zestawie rozwieracz typu SpineClassics? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 2 dot. Pak. 2 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści implanty o poniższych parametrach: 
  
Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa z otworem centralnym do 
wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia 
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uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V 
o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 
3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej 
powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. 
Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa. Implanty pakowane sterylnie z datą 
sterylności. Implanty w rozmiarach: 
Pochylenie 0 stopni długość 22 mm i 26mm wysokość od  7mm do 10 mm 
(stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5mm   
Pochylenie 0 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm (stopniowane 
co 1 mm) szerokość 10,5mm 
Pochylenie 5 stopni długość 22 mm i 26 mm wysokość od 8 mm do 10 mm 
(stopniowane co 1 mm)  
szerokość 8,5 mm 
Pochylenie 5 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm                                  
(stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5 mm 
Pochylenie 10 stopni długość 22mm w wysokościach 9 mm i 10mm szerokość 8,5mm 
oraz w długości 26 mm i wysokości 9mm,10mm,11mm i szerokości 8,5mm 
Pochylenie 10 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 9mm do 13mm                                 
(stopniowanie co 1mm) szerokość 10,5 mm 
W zestawie instrumentarium implanty próbne oraz łyżki i kiurety/raszple/dystraktory do 
przestrzeni międzykręgowej? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 3 dot. Pak. 2 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści implanty o poniższych parametrach: 
 
- śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości 
- śruby tulipanowe kaniulowane  sztywne oraz ruchome,  oraz augumentacyjne 
- śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru 
- śruby samotnące i samogwintujące  z atraumatycznym zakończeniem dostępne w 
sterylnych pojedynczych opakowaniach  oznaczonymi danymi implantu oraz datą 
sterylności 
-  śruby w opakowaniach sterylnych  i niesterylnych 
Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: 
• śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 
• śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 
10 mm 
• śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: 
 
• śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 
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• śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 
10 mm 
• śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 
10 mm 
Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach:  
 
• śr.5,5mm o długość 35-50mm, ze skokiem co 5mm; 
• śr.6,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 
10 mm 
• śr.7,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.8,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 
mm 
• pręty proste o zakończeniach heksagonalnych  i okrągłych   śr.5,5mm ,24 rożnych 
rozmiarów długości   od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm 
do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w 
pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności  i niesterylne. 
• pręty wstępnie dogięte  o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm , 
długość od 30-150mm, w 16 rozmiarach. 
• Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm 
• pręty dostępne w wersji sterylnej pojedynczo pakowane z oznaczeniem daty 
sterylności 
• jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący pakowany pojedynczo w sterylnym 
opakowaniu z datą sterylności i kodem katalogowym w opakowaniu naklejka z danymi 
do raportu operacyjnego. 
 
• poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze 
skokiem co 2mm . 
 
poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach 
• łączniki pręta śr.5,5 mm :  
• osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm 
• zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 
• zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 
• łączniki offsetowe : 
• zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm 
• otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm 
• możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki 
blokującej 
• zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem 
serii oraz kodem. 
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• narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , zamykanych 
pojemnikach do sterylizacji 
• dostępne kaniule do podania cementu dostarczne w sterylnym pojedynczym 
opakowaniu  
• poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, 
zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne  
• zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 4 dot. Pak. 4 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 1 i utworzenia z niej nowego 
pakietu? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 5 dot. Pak. 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki programowalnej                               
z przed zbiornikiem, 21 stopni ustawienia ciśnienia 0-200mmH2O z kompletem drenów: 
dokomorowym 25cm oraz dootrzewnowym 120cm, zmiana ciśnienia zastawki 
urządzeniem niezależnym od źródła prądu, tytanowa obudowa zastawki. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 6 dot. Pak 4 poz. 1 
Czy zastawka powinna być kompatybilna z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 
3T, nie ulegać zniszczeniu i przeprogramowaniu w trakcie obrazowania? 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Zestaw 2  
 
Czy Zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności i rozszerzenia oferowanego 
asortymentu w zadaniu nr 3 dopuści do poszczególnych pozycji poniższe systemy:  
 
 
Zadanie 3 poz. 1  
 
• implant wykonany 
z tytanu  
• szorstka powierzchnia styczna implantu wspomagająca przerost kostny oraz 
zapobiegająca 
migracji po wprowadzeniu klatki, możliwość wypełnienia biomateriałem  
• kratowa struktura implantu o 
kształcie plastra miodu redukująca naprężenia pod obciążeniem w porównaniu do 
struktury otwartej  
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• implant posiadający wbudowany przegub, umożliwiający płynne przejście między 
etapem wprowadzania 
a ostatecznym umiejscowieniem klatki w przestrzeni 
• podajnik implantu/próbnych przymiarów 
umożliwiający jednoręczną kontrolę i blokadę klatki w dowolnej pozycji 
• implant dostarczany w formie sterylnej  
• klatka o zakrzywionym kształcie, posiadająca stożkowe zakończenie ułatwiające 
implantacje  
• implant dostępny w wersji lordotycznej 5°, 10° i 20°  
• implant dostępny w długościach 25mm, 30mm, 
35mm • implant dostępny w wysokościach 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 
14mm, 15mm  
• szerokość implantu 12mm • W zestawie uchwyt służący jednocześnie do 
wprowadzania implantów 
próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych  
• Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie 
• Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
 
Zadanie 3 poz. 2 
 
 - materiał PEEK lub Peek napylony tytanem (PTC)  
- otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca 
przerost tkanki kostnej - prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej  
- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo  
- obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez 
konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki  
- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym 
wysunięciem  
- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,16mm  
- dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm - implant posiada przestrzeń 
możliwą do 
wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości  
- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF - 
w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji - implant 
wyposażony w 
trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia - W zestawie implanty 
próbne 
umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki  
- W zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne usunięcie 
implantu  
- W zestawie instrument pozwalający na precyzyjne wygodne upakowanie biomateriału 
w implancie  
- W zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant (łyżeczki, shavery) 
oraz dystraktor międzytrzonowy  
- Dostępne narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepów kostnych w przestrzeni 
międzytrzonowej (lejek, popychacze)  
- Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
 
Zadanie 3 poz. 3  
- możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego                                   
i przezskórnego - kielichy śruby 
oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, - blokery wykonane z tytanu,  
- gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy  
- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,  
- ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający 
wprowadzanie elementu 
blokującego i zwiększający pewność docisku,  
- system oparty na pręcie o średnicy 5.5/6.0 – system mocowania śruby do pręta 
otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,  
-mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz 
możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka),  
- średnica śrub systemu od 4,5 mm do 10,5 mm ze skokiem max co 1 mm, długości od 
30mm do 80mm - pręty dogięte od 30mm do 120mm - pręt prosty w rozmiarze 500mm, 
średnicy 5.5 oraz 6.0 - na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze 
szczegółowymi oznaczeniami implantu, - średnica łba śruby wraz z kompletnym 
elementem blokująco zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm, - wysokość 
implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 
5 mm ponad pręt, - śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu 
kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia)  
- ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml  
- W zestawie adaptery do śrub perforowanych umożliwiające montaż strzykawek do 
aplikacji cementu  
- system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie  
- Instrumentarium dostarczane w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i 
sterylizacji KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 mikser, 4 śrubokręty 
jednorazowe, 4 podajniki do cementu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Zestaw 3 
 
Czy w Zadaniu 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do zamykania 
tętnicy udowej działającego na zasadzie szwu?  
Urządzenie jest zaprojektowane do zakładania szwów poliestrowych w miejscach 
nakłucia tętnicy udowej po zabiegach diagnostycznych lub terapeutycznych                              
w miejscach dostępu o średnicy od 5 do 8 F. Możliwość zamknięcia dostępu o średnicy 
od 9F do 24F, przy użyciu dwóch urządzeń. System skraca czas potrzebny do 
uzyskania hemostazy, jest wprowadzany na standardowym prowadniku naczyniowym. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Zestaw 4 
 
1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy 

zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także 



 

 
Str. 7 

not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na 

wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów 

poczty e-mail Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, 

duplikatów faktur oraz ich korekt w formacie pliku elektronicznego PDF. Zamawiający 

nie wyraża zgody na przesyłanie not obciążeniowych i not korygujących. 

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 

przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §2 ust.1). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

3. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy                          

o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu 

towaru z depozytu? (dot. §3). 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 

 

 
4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji 

postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 7 ust. 1: 

   1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostawy, utworzenia 

„Banku” jego uzupełnienia o którym mowa w §3 ust. 1, § 3 ust. 9 oraz § 4 

ust.1 wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki zamówionych a 

niedostarczonych asortymentów licząc wartość od kwoty brutto zamówienia, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych a 

niedostarczonych asortymentów; 

2) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu rozpatrzenia reklamacji,                        

o którym mowa w § 4 ust. 6 lub nie dostarczenia na czas reklamacji 

asortymentu zamiennego w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc od 

wartości brutto reklamowanych asortymentów, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto reklamowanych asortymentów  

3) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, gdy 

którakolwiek ze Stron odstąpi, rozwiąże lub wypowie Umowę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ. 
 
 
Zestaw 5 
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1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie Zadania 3 Neurochirurgia kręgosłupa 
piersiowo-lędźwiowego i wyodrębnienie z niego punktu 3 (Zestaw perforowany do stabilizacji 
transpedikularnej…)?  
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
2.  Czy w Zadaniu 3 Zamawiający dopuszcza w punkcie 1 Lędźwiowy czop 
międzytrzonowy typu TLIF o kształcie „banana” dostosowany do implantacji z dostępu tylnego 
transforaminalnego na poziomie L1-S1 kręgosłupa, wykonane z tytanu techno-logią druku 3D 
EBT (Biomateriał, technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające fuzji bez 
konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości). Implant występujący w dwóch 
odmianach: płaskiej i lordotycznej dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni między-
trzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów. Dostępne 3 długości implantu: 25, 30, 
35mm.  
- Czopy płaskie dostępne w wysokościach od 7 do 13 mm ze skokiem co 1mm.  
Czopy z kątem nachylenia powierzchni nośnych dla wersji lordotycznej: 5, 10, 15 stopni:  
- 5° dostępne w wysokościach od 8 do 16 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 25, 30 i 35 mm.  
- 10° dostępne w wysokościach od 9 do 13 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 35mm.  

- 15° dostępne w wysokościach od 11 do 15 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 35mm.  
Całe powierzchnie nośne implantu zaopatrzone są w specjalnie ukształtowane płozy, przezna-
czone do samopozycjonowania czopa podczas implantacji. Czoło w kształcie pocisku i po-
wierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót im-
plantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Płozy przeciwcofne na 
powierzchniach nośnych implantu, zabezpieczające przed migracją i wycofaniem oraz 
zwiększa-jące powierzchnię kontaktu implant-blaszka. Implant drukowany, dostosowany do 
przyspieszo-nego rozwoju (przerostu/obrostu) tkanki kostnej: obszary kratownicowe 3D 
stanowiące miejsce pod kość oraz porowate struktury wspierające adhezję i proliferację 
komórek. Bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kostnych i pokryć 
specjalnych, np. hydroksyapatytowych. Implanty trwale oznakowane, dostarczane w wersji 
sterylnej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
3. Czy w Zadaniu 3 Zamawiający dopuszcza w punkcie 2 Klatki do stabilizacji 
międzytrzonowej typu PLIF wykonane z tytanu w technologii 3D EBT. Im-planty 
wsuwane, dostosowane do implantacji z dostępu tylnego na poziomie L1-S1 
kręgosłupa?  
Korpus implantu wypełniony przestrzenną kratownicą o chropowatej/wulkanicznej strukturze 
wynikającej z druku 3D (EBM), która sprzyja fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych 
substytutów kości. 
Dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na 
blaszkach granicznych trzonów implant w wersji:  
- płaskiej o skosie 0° w wysokości od 8 do 16 mm, stopniowanej co 1 mm i wariantowej 
długości: 22, 25, 28 mm;  
- kątowej o skosie 5° w wysokości od 9 do 14 mm, stopniowanej co 1 mm i wariantowej 
długości 25,28 mm.  
 
Implanty na powierzchniach nośnych wyposażonych w zbieżne płozy jednokierunkowo 
ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową, a w drugim kierunku 
zabezpieczające przed wysunięciem/wycofaniem się implantu. Powierzchnie boczne 
gładkie/ślizgowe z oknami do przerostów kostnych. Czoło implantu o kształcie pocisku 
ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową.  
Implant dostarczany sterylnie z co najmniej 3-letnim okresem ważności.  
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Uniwersalny zestaw narzędzi chirurgicznych, dostosowany do implantów drukowanych 
typu TLIF i PLIF, z kompletem przymiarów pozwalających na precyzyjny dobór rozmiaru 
implantu. Jednoelementowe narzędzie instalacyjne z kontrolą głębokości implantacji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.  
 
 
Zestaw 6 
1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 1 dopuści implant międzytrzonowy typu TLIF 

do odcinka lędźwiowego zbudowany z materiału syntetycznego PEEK w kształcie 
nerki. Implant bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, 
posiadające specjalne znaczniki radiologiczne Powierzchnia implantu ząbkowana, 
zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Możliwość wypełnienia 
wiórami kostnymi Instrumentarium dostosowane do wszczepienia implantów z 
dostępu transforaminalnego. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i 
wytworzenie przestrzeni na implant obustronnie. Rozmiary umożliwiające 
przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7mm-14mm). Implanty 
odtwarzające kąt lordozy 4 stopnie. Implanty dostępne w rozmiarach 14 x 32 mm. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Wykonawca składając ofertę  
potwierdzi w Arkuszu asortymentowo-cenowym, że implant jest kompatybilny z 
systemem neuronawigacji firmy Medtronic. (dopisać w tabeli przy konkretnym pakiecie). 
 
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 2 dopuści lędźwiowy koszyk międzytrzonowy 

typu PLIF, dwa kształty: prostopadłościenny i owalny, różne długości - min. dwie, 
różne wysokości klatek (8-14mm), posiadający markery do oceny położenia 
implantu w trakcie i po implantacji, kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy 
lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach kątowych, możliwość implantacji                    
z trzech dostępów: przedniego, tylnego i bocznego. W zestawie narzędzia 
umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant. 
Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie                                    
i zapobiegające migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Wykonawca składając ofertę  
potwierdzi w Arkuszu asortymentowo-cenowym, że implant jest kompatybilny z 
systemem neuronawigacji firmy Medtronic. (dopisać w tabeli przy konkretnym pakiecie). 
 
3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 3 dopuści wielokątowe śruby kanałowane, 

fenestrowane o charakterze tulipanowym z możliwością osadzenia pręta w osi 
śruby z samogwintującym jej początkiem; Wielokątowe śruby poliaksjalne o 
podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie 
poczwórnym, długościach od min. 35 do 55 mm oraz średnicach od min. 5 do 8 mm 
(ze stopniowaniem max. co 1 mm); Śruby wielokątowe fabrycznie zmontowane na 
długich tulejach („long arms”) nie wymagające wcześniejszego montażu na śrubie 
gwarantujące pewnie zintegrowane połączenie bez możliwość śródoperacyjnego, 
przypadkowego wypięcia; Zestaw wyposażony w jednorazowe metalowe reduktory 
średnicy do podania cementu kostnego umożliwiające wygodne jego 
wprowadzenie; 
Reduktor cementu kostnego gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu „luer lock” 
wystający po wkręceniu w światło śruby ponad jej tuleję; Pręty gładkie proste 
dostępne w różnej długości od 40mm do 500mm, oraz pręty wstępnie dogięte do 
fizjologicznej krzywizny kręgosłupa w długościach od 40mm do 200mm z ryską; 
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System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – 
zabezpieczającym; Element blokujący poprowadzony w świetle długiej tulei dającej 
stałą i powtarzalną siłę docisku elementu blokującego pozwalającą na swobodne 
przyciągnięcie pręta do śruby; Zestaw wyposażony dodatkowo w klucz 
dynamometryczny, narzędzie do kompresji oraz dystrakcji; Mechanizm nakrętki / 
blokera zapewniający jednocześnie ostateczne blokowanie oraz dający możliwość 
rewizyjnego usunięcia implantów; 
W instrumentarium doginarka do pręta oraz igła jamshidi wielokrotnego użytku; 
Możliwość implantacji na wielu poziomach; Instrumentarium wraz z implantami 
powinno znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i 
sterylizacji; Materiał : stop tytanu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Wykonawca składając ofertę  
potwierdzi w Arkuszu asortymentowo-cenowym, że implant jest kompatybilny z 
systemem neuronawigacji firmy Medtronic. (dopisać w tabeli przy konkretnym pakiecie). 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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