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Lp. Planie Odpowiedź
l Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 29 dopuści możliwość

zaoferowania drutów Kirschnera o długości L = 210 mm zamiast L
= 200 mm?

Zamawiający nie dopuszcza

2 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 33 dopuści możliwośc
zaoferowania drutów do cerklarzu o średnicy O 1,5 mm zamiast
1,4 mm?

Zamawiający nie dopuszcza

] Czy Zmalviający odstąpi od wymogu udostępniania
inslrumentarium w zakesie Pakietu ó. W Pakiecie 6 występują
tzrł. implanty drobne, które nie wymagają specjalistycznego
instrumentarium.

Zamawiający nie wyraża zgody

4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu udostępnienia

napędów ortopedycznych (piła i wiertarka) w zakresie Pakietu 6.

Zamawiający nie wyraża zgody

5 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-16 dopuści możliwość
zaoferowania implantów ĄĄanowyclr?

Zamawiający nie d opuszcza

6 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. I dopuści możliwośc
zaoferowania: Płya prosta blokująco-kompresyjna 4 mm, wąska,
Otwory dwufunkcyjne nie wynagające zaślepek/ przejściówek,
blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub
blokowanych )ub korowych 3,5/3,5 mm, ]lość otworów: 4,5,6,7,
8, 9, l0, 11, 12; długości płyt od 59 mm do163 mm, Tytan?

Zamawiaj ący n ie d op]lszcza

7 Czy Zamawiający w Płkiecie 7 poz. ż dopuści możliwośc
zaoferowania: Pły,ta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5

ffi , wąska. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające

zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Ilośó
otworów: 5,6,'7,8,9,10, 12, 14, 16, l8, 20, 22; długości płyt od

60 mm do 3 l2 mm, Tytan?

Zanawialący nie dopuszcza

8 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 3 dopuści możliwość
zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna 4,5 mm prosta,

szeroka, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/
przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm, Ilość
otworów: 5,6,'/,8,9, l0, 1l, 1ż, 13, 14, 15,16,|7,18; długości
pM od 103 mm do 350 mm. Tytan?

Zamaw iający n ie dopuszcza

9 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 4 dopuści możliwość
zaoferowania: Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3

mm. szeroka, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepekl

Zamawiający nie dopuszcza



przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm, Ilość
otworów: 3, 4, 5,6,'7,8,9, l0,1l,1ż, 13,14, 15,161dhrgości ptyt
od 56 mm do 303 mm. Tvtan?

10 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 5 dopuści możliwość
zaoferowania: PĄĄa ukształtowana blokująco-kompresyjna do
bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej
kończyny. W części nasadowej płyty 9 otworów gwintowanych
pod śruby blokowane o 3,5 mm oraz otwory umożliwiające
wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Na trzonie płytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco -
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub
korowych 3,5/3,5mm. Długości pĘty: 90, 1l4 i 160 mm. Ilośó
otworów w części dalszei: 3,5 i 6. Tytan?

Zamawiający nie dopuszcza

11 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 6 dopuści możliwość
zaoferowania: PĄła blokująco-kompresyjna do nasady dalszej
kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej płyty 5 otworów
gwintowanych pod śruby blokowane fi 5,0 mm i 1 otwory
gwintowany pod śrubę kaniulowaną fi 7,3 mm, W trzonie płyty
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepeVprzejściówek,
blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub
blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Długość pĘty od l70 mm
do 350 mm, I]ość otworów w trzonie: 6,8,10,Iż,|4 i 16.

Możliwość zastosowania celownika, Tytan?

Zamawiający nie dopuszcza

l2 Czy Zamawialący w Pakiecie 7 poz. 7 dopuści możliwośc
zaoferowania: Pł5ła blokująco-kompresyjna do nasady bliższej
kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. W części nasadowej płyty 5
otworó grvintowanych pod śruby blokowane śr, 5,0 mm, W trzonie
pł}ty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr, 4,5 mm oraz pod
śruby blokowane śr. 5,0 mm. Długość płyty od 140 mm do 300
mm; ilość otworów w części dalszej: 5,'7,9, 11, 13. Możliwość
założenia płytkl w technice rninima invasive. Tytan?

Zarnawiający nie dopuszcza

l3 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 8 dopuści możliwość
zaoferowania: Tytanowa pĘta ukształtowana anatonicznie do
dalszej nasady kości piszczelowej. P§łka prawa,/lewa. Płyta
zakładana z dostępu przyśrodkowego, uksźałtowana
anatomicznie. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych
pod śruby blokowane śr. 3,5 mm i2 otwory blokująco -
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub
korowych 3,5/3,5mm, W trzonie płl.ty otwory uniwersalne pod
śruby korowe śr.3.5 mm, śruby gąbczaste śr, 4.0 mm oraz pod
śruby blokowane śr. 3,5 mm. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 14.
Długość p§ty: od l l6 do 246 mm, T}tan?

Zamawiający nie dopuszcza

I4 Czy Zamavłiający w Pakiecie 7 poz, 9, 18 dopuści rnożliwość
zaoferowania śruby blokowanej 3,5 mm o długości od 14 mm do
90 mm, Tytan?

Zamawiający nie dopuszcza

15 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1l dopuści możliwośó
zaoferowania śruby blokowanej 3,5 mm o długości od l4 mm do
90 mm. Tl,tan?

Zamaw i aj ący ni e dopuszcza

16 Czy Zamawlający w Pakiecie 7 poz, 13 dopuści możliwość
zaoferowania zaślepki 3,5 mm?

Zamawiający nie d opvszcza

|7 Czy Zamalviający w Pakiecie 7 poz. 15 dopuści możliwośó Zamaw iający nie dopuszcza
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zaofero,\łania śruby gąbczastej 4,0 mm o długości od 10 mm do 70
mm, Tltan?

l8 Czy Zamalviający w Pakiecie 7 poz. 17 dopuści możliwośc
zaoferowania: PĘta ukształlowana anatomicznie do bllższej
nasady kości piszczelowej. Płlła prawa-/lewa Zakład,ana od strony
bocznej i przyśrodkowej. PĘta boczna: ilość otworów w trzonie: 4,
6, 8, l0, 12, 14, 16. Długości płyty: 81, 10'7,l33, 159, 185,211,
ż31 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowancyh pod
śruby blokowane o 3,5 mm, Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne
nie wymagaj ące zaślepeVprzejśctówek, blokująco , kompresyjne
z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych
3.5/3.5 mm, Płyta prryśrodkowa: ilość otworów w trzonie:4,6,8,
10, lż, l4, 16, 18,ż0. Długości płyty: 93, 119,|45,1'7l,19'7,ż23,
ż49, 275, 30l mm. W części nasadowej pĘty 3 ohvorów
gwintowancyh pod śruby blokowane o 3,5 mm. Na trzonie płyty
otwory dwufunkcyjne nie wyrnagające zaślepek/przejściówek,
blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub
blokowanych lub korowych 3,5/3.5 mm, Tytan?

Zamaw i aj ący nie d opLlszcza

]9 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 19 dopuści możliwość
zaoferowania śruby korowej 3,5 mm o dfugości od 14 mm do 90
mm?

Zamawiający nie d opuszcza

ż0 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. ż0 dopuści możliwość
zaoferowania śruby gąbczastej 4,0 mm o długości od 10 mm do 70
mm?

Zamawiający nie d opuszaza

ż1 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, ż1 dopuści rnożliwość
zaoferowania: System płytek o zmniejszonym nacisku do
zaopatrzenia złamań nasady dalszej kości ramieniowej; płytki
ukształtowane anatomicznie. PĘtki z wgłębieniami minimalizujące
kontakt z okostną, W skład systernu wchodzą: W skład systemu
wchodzą: a) płyki 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); d) p§tki blokowane na olecranon (prawe ilewe), 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 pĘtki
otwory blokuiąco-kompresyine. Materiał tytan?

Zamaw i ający n ie dopu szcza

żż Czy Zama:wiający w Pakiecie 7 poz. 24 dopuści możliwośó
zaoferowania śruby blokowanej o śr. 2,7 mm i dł, l0 do 60 mm,
§4an?

Zamawiający nie dopuszcza

l) Czy Zanawialący w Pakiecie 7 poz. ż5 dopuści możliwośó
zaoferowania śruby blokowanej o śr, 3,5 mm i dł, l0 do 70 mm,
tytan?

Zamawiający nie dopuszcza

24 Cry Zamalviający w Pakiecie 7 poz, 26 dopuści możliwość
zaoferowania: PłYka do złanań nasady dalszej kości
promieniowej, w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa,
podgięta oddzielnie do prawej i lewe kończyny, na trzonie płytki
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepelJprzejściówek,
blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub
blokowanycli lub korowych ż,412,7 mm W głowie pĘtki otwory

Zamawiający nie dopuszcza
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prowadzące śrrrby blokowane (2,4) pod różnymi kątami - w
różnych kierunkach, Możliwość uż}cia śrub o o kącie nachylenia
od pbćy +/- 15 stopni. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4.
Materiał §łan?

ż5 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, ż8 dopuści możliwość
zaoferowania śruby blokowanei 2,4 mm od l0 do 38 mm, tltan?

Zamawiający nie dopuszcza

26 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 30 dopuści możliwość
zaoferowania śruby korowej 2,4 mm od 10 do 38 mm, tytan?

Zamawiający nie dopuszcu a

2,7 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz,31 dopuści możliwość
zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części
bliższej kości udowej Ępu GAMMA, steryhly, krótki 180-280
mm, długi: 300-460mm, ze średnicą w części proksyrnalnej max
16 mm z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem , średnica
l0-12mm, kąt szyjkowo tlzonowy 125', 130', 135",
uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części blizszej
śrubą szyjkową teleskopową O llmm (dł, 70-125mm) ze śrubą
kompresyjną M4. Sruba zaśIepiająca i śruba kompensacyjna
wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z
wkętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej
pinem antyrotacyjnym O 4mm (dł. 65-125mm), W części dalszej
posiadający jeden otwór staryczny i jeden dynamiczny w
przypadku gwoździ krótkich oraz dwa otwory statyczne i jeden
dynamiczny w przypadku gwoździ długich, otwory pod wkręty
blokuiące o średnicy 4,5mm?

Zamawiający nie dopllszcza

28 Czy Zanawiający w Pakiecie 7 poz. 32 dopuści możliwość
zaoferowania śruby głównei o średnicy l1mm?

Zamawiający nie d opxszcza

ż9 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 33 dopuści możliwość
zaoferowania: śruby blokuiącei o średnicy 4,5mm?

Zamaw iający n ie dopuszcza

30 Czy Zallawiający w Pakiecie 7 poz,35 dopuści możliwość
zaoferowania: Uniwersalny gwóźdż przeznaczony do leczenia
złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej,
rekonshukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i
retrograde, sterylny, średnica 9-12 mm ze skokiem (co 1 mm),
lewy i prawy, Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm
pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający
min. 3 otwory w co najmniej ż płaszc,zyznach ( w tym co najmniej
1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w
tym.: 2 rekonstrukcyjne,2 do blokowania wstecznego i2 do
blokowania statycznego i kompresyjnego. Pfzy metodzie
rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej ż wkrętami
samogwintującymi o średnicy a 6,5mm (dł.65-125mm). Przy
metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności
od typu złamania wkrętami o średnicy a 4,5nm oraz dodatkowo
wkrętami o średnicy a 6,5mm. Przy lnetodzie wstecznej
blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2
wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy O 6,5.mm W
części dalszej blokowany wkrętami o średnicy a 4,5mm,
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie
Ewożdzia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

Zamaw i ający nie dopu szcza

3l Czy Zamawialący w Pakiecie 7 poz. 36 dopuści możliwość
zaoferowania śruby bloku.iące.i o średriicy 4,5mm?

Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 37 dopuści możliwośó Zamawiający nie dopuszcza
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zaoferowania wkrętu trzonowego 6,5mm, dł: 40-140mm?
33 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 38 i 39 dopuści możliwość

zaoferowania śruby kompresyjnej i zaślepki kompatybilnej z
zaoferowanym gwoździem?

Zamawiający nie dopuszcza

34 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 4O dopuści możliwość
zaoferowania Uniwersalny gwóżdź przeznaczony do leczenia
złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej,
rekonshukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i
retrograde, sterylny, średnica 9_12 mm ze skokiem (co 1 mm),
lewy i prawy. Dfugość od 200mm do 500mm do długości 440mm
pokr}ty celownikiem dystalnym, Kąt szyjkowo-trzonowy l30o.
Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. W części dalszej
posiadający min. 3 olwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym
co najmniej 1 dynamiczny). W części bliZszej posiadający min. 6
otworów w tym,: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i
2 do blokowania statyczlego i kompresyjnego, Przy metodzie
rekonstrukcyjnej blokowany w części b|iższej ż wkrętami
samogwinfującymi o średnicy O 6,5mm (dł.65_125mm). Przy
metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności
od typu złamania wkrętami o śIednicy a 4,5mm oraz dodatkowo
wkętami o średnicy a 6,5mm. Przy metodzie wstecznej
blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2
wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy O 6,5.mm W
części dalszej blokowany wkrętami o średnicy a 4,5mm.
Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie
gwoździa w zaktesie 0-30mm stopniowane co 5mm,

Zamaw iający nie dopuszcza

35 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 41 dopuści możliwość
zaoferowania wkrętu trzonowego 6,5mn, dł: 40- 140mm?

Zamaw talący nie dopuszcza

36 Czy Zamawialący w Pakiecie 7 poz. 4ż dopuści możliwość
zaoferowania śruby blokującej o średnicy 4,5mm w długości 26-
100mm?

Zamawiający nie dopuszcza

37 Czy Zamawiający w Pakiecie l0 poz. 43 i 44 dopuści możliwośó
zaoferowania śruby kompresyjnej i zaślepki kompatybilnej z
zaoferowanym gwoździem?

Zamaw iający n ie d opu szcza

38 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 45 dopuści możliwość
zaoferowania Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości
piszczelowej rekonstrukcyjny wielopłaszczyznowy, sterylny,
uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z
kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmn iej s zającymi
ciśnienie śródszpikowe, Długość od 180mm do 400mm w całości
pokryĘ celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do l2mm. W
części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa l0 stopni i 4 stopnie
w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do
55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź
blokowany wkrętami O 4,5mm i O 5 mm, w części bliższej
posiadający cztery otwory blokowane w trzęch płaszczyznach (w
tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość
wielopłaszcryznowego blokowania. Kaniulowane śruby
zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakesie 0-
3Omm stopniowane co 5mm, śruba kompresylna?

Zamaw iający n ie dopu szcza

39 Czy Zamavłiający w Pakiecie 1 poz. 46 dopuści możliwośó
zaoferowania śruby blokuiącei o średnicy 4,5mm i 5,0mm w

Zamawiający nie dopuszcza
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długości 26-100mm?
40 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz.47 i 48 dopuści możliwość

zaoferowania śruby kompresyjnej i zaślepki kompatybilnej z
zaoferowanym gw oździem?

Zamawiający nie d opuszcza

41 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 49 dopuści możliwośó
zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości
ramiennej, sterylny, O 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju
okrągĘm z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa
zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej
gwożdzia 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części
dlstalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej
dwupłaszczyznową stabilizację, Kaniulowane śruby zaślepiające
pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm
stopniowane co 5mm,

Zamavł iający nie dopuszcza

42 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 30 dopuści możliwość
zaoferowania śruby blokującej o średnicy 4,5rnm i 5,0mm w
dłueości 26- l00mm?

Zamawiający nie d opuszcza

43 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 51 i 52 dopuści możliwość
zaoferowania śruby kompresyjnej i zaślepki kompaĘbilnej z
zaoferowanym w oździem?

Zamawiający nie d opuszcza

44 Czy Zamavłiający w Pakiecie 7 poz. 53 dopuści możIiwośc
zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości
ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i
prawy. Wersja krótka L=l5Omm oraz długa 220mm i 250mm,
średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej.
W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące
zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację, W otworach tych
rnożliwośó zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W
części dalszej w wersji kótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden
dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory

ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające
dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o
średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o
średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane
śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w
zakresie 0-3Omm stopniowane co 5mm

Zamawiający nie dopuszcza

45 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 54 dopuści możliwość
zaoferowania śruby b|okującej o średnicy 4,5mm i 5,0mm w
dfugości 2ó-l00mm?

Zamawiający nie dopuszcza

46 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 55 dopuści możliwość
zaoferowania zaślepki kompatybilnej z zaoferowanym
gwoździem?

Zamawiający nie d opl]szcza

41 Czy Zamawiający w Pakiecie 7
zao[erowania śruby kan iulowanej
Kaniulacja 1,1mm. Trzon śruby
gniazdo T8?

poz. 56 dopuści możliwość
dwugwintowej ż,413,3mm?

2,0mm, długość 1 0-40mm,

Zamawiający nie dopuszcza

48 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 57 dopuści możliwość
zaoferowania śruby kaniulowanej O2,4nm, dł. 10-30mm,
kaniulacia 0,9mm?

Zamaw iaj ący nie dopu szcza

49 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz.58 dopuści moźliwośc
zaoferowania śruby kaniulowanej 03,5mm, dł, 10-40mm,
kaniulacia 1,15mm?

Zamawia|ący nie dopuszcza
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50 Czy Zamawlający w Pakiecie 7 poz. 59 dopuści możliwość
zaoferowania śruby kaniulowanej a4,0mm z kanidacją l,ż5mm?

Zamaw i a1 ący nie dopuszcza

51 Czy Zamawiający w Pakiecie
Zaoferowania śruby kaniulowanej
1ub l6mm z kaniu\acią ż,2mm?

7 poz. 60 dopuści możliwośó
O6,5mm długość gwintu 32mm

Zamawiający nie d opuszcza

52 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz.60 dopuści możliwośó
zaoferowania śruby niesteryInej ?

Zamawiający nie dopuszcza

53 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz.6l dopuści moźliwość
zaoferowania: Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej
części kości shzałkowej 7,8,9 10, 11, 12 otworowe, Pły,tka z
otworami pod §/mczasową stabilizacje drutami kirschnera. W
głowie płytki 5 oFłorów pod whęty blokowane z łbem
gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu 3,5mm, W części
trzonowej płlki jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły
nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy
zewnętrznej gwintu 3,5mm, pozostałe otwory pod wkręty
blokowane z łbem gwintowanym stożkowynr o średnicy gwintu
3,5mm?

Zamawiający nie doplszcza

54 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz.64 dopuści możliwość
zaoferowania: Tytanowe płytki proste do zespoleli kości długich
4,5,6,7,8,9,10,12,14,16 otworowe. PĄłka z otworami pod
tymczasową stabilizacje drutami kirschnera. Otwory w płytce
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepekiprzejściówek, blokująco -
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub
korowych 3,5i3,5 mm.

Zamawiający nie dopuszcza

55 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 67 dopuści możliwośó
zaoferowania: Tytanowe pĘtki anatomiczne o zmniejszonym
nacisku do zespoleń złamań kości obojczykowej. Płytki z
wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu
wchodzą a) pĄłki górne trzonowe lewe i prawe,b) płytki przednie
trzonowe uniwersalne ,c) pĄłki gómo bocze lewe i prawe ,

d)pł5łki przednio boczne uniwersalne. Otwory w płytce blokowane
ż,4lż,1l3,5 ofaz dwufunkcyjne nie urymagające
zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm.
Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w
zakresie +/- 15o,

Zamawiający nie d opuszcza

56 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 7ż dopuści możliwość
zaoferowania gwoździa do artrodezy stawu kolanowego o średnicy
11, 1ż i 13 mm zamiast l1,5 i 13, mm?

Zamaw l aj ący nie dopuszcza

57 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 72 dopuści możliwość
zaoferowania gwoździa do artrodezy stawu kolanowego
uniwersalnego do lewei i prawei kończyny?

Zamawiający nie dopuszcza

58 Czy Zamavtiający w Pakiecie 7 poz. 73 dopuści możliwość
zaoferowania: Sruba blokująca tytanowa, sterylna, O 5 mm i a 6
mm, dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm?

Zamawiaj ący nie d opuszcza

59 Czy Zamawtający w Pakiecie 7 poz, 74 dopuści możJiwość
zaoferowania gwoździa bez śruby kompresyjnej?

Zamaw iający nie dopuszcza

60 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 75 dopuści możliwość
Zaoferowania Zaślepki kompatybilnej
gwoźdzjem?

z zaoferowanym
Zamawiający nie dopuszcza

61 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz, 76 dopuści możliwośó Zamawiaj ący nie d opuszcza
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zaoferowania: Gwóżdź piszczelowy, mocowany odpiętowo,
blokowany w części piętowej trzema wkrętami o średnicy 4,5mm
w dwóch płaszczyznach. Jeden z otworów w kształcie fasoli
sfużący do wykonania kompresji. Gięty na odległości 70mm, kąt
gięcia 8 stopni. W części piszczelowej blokowany dwoma
wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm jeden z otworów
wydłużony, umożliwiający dynamiczną stabiIizację złamania,
Srednica w części piętowej - 12,5mm, Srednica w części
piszczelowej - 7 do l2mm, Dostępna wersja z jedno|itą średnicą
l3mm. Długość od l50 mm do 300 mm. Gwóźdźz3 kanałkami na
długości części trzonowej g\yożdzia zmniejszającymi ciśnienie
śródszpikowe. Gwóźdź kaniulowany umożliwiający wprowadzenie
po drucie prowadzącym.

62 Czy Zamawialący w Pakiecie 7 poz,77 dopuści możliwość
zaoferowania śruby blokującej o średnicy 4,5mm w długości 26-
100mm ze skokiem co 2 mm?

Zamawiający nie d opuszcza

63 Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 78 dopuści możliwość
zaoferowania gwoździa bez śruby kompresyjne|?

Zamaw iający n ie dopu szcza

64 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz.79 dopuści możliwość
zaoferowania zaślepki kompatybilnej z zaoferowanym
gwoździem?

Zamaw ialący nie dopu szcza

65 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 80 dopuści możliwość
zaoferowania: Płytka blokująco - kompresyjna, rekonshukcyjna
prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające
kształtowanie, Otwory w płlce dwufunkcyjne nie wymagające
zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością
zastosowania śrub blokowanych lub korowych ż,4l3,5 mm.
Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Sruby blokowane w
płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub
gwiazdkowym, Sruby blokowane wkręcane za pofi7ocą śrubokęta
dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 56 do 308mm, od 4 do
22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm

Zamawiający nie dopuszcza

66 Czy Zamavłiający w Pakiecie 7 poz. 81 dopuści rnożliwośó
zaoferowania: PĘty blokowane do złamań i rekonstrukcji w
obrębie kości ręki i śródręcza, Różne ksźałtne płyt: proste, typu T,
Y, H, L, talerzowe, drłu i czteromostkowe, do osteotomii,
kĘkciowe, hakowe, proste iproste rekonstrukcyjne, Otwory w
p§Ące blokowane nie wymagaj ące zaślepeWprzej ściówek z
gwintem stożkowym, z rnożliwością zastosowania śrub
blokowanych ż,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające
zaślepek/przejściówek, blokująco - kompresyjne dające możliwość
uĄcia wkętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i
korowych ż,0ll ,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym,

Zamawiający nie dopuszcza

67 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 8ż dopuści możliwość
zaoferowania śruby korowej O1,5mm dł. 5-24 mm 1a2,0mm dł,
6-26 mm?

Zamawiający nie dopuszcza

68 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 83 dopuści możliwość
zaoferowania śnrby blokowanei O2,0mm dł. 6-26mm?

Zamaw iający nie dopuszcza

69 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 84 dopuści możliwość
zaoferowania: Płlki anatomiczne do zespoleń kości stopy,
śródstopia, kości piętowej, grubość płytek I,2 - 1,8 mm. Różne
ksaałty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T,3D,

Zamawiający nie dopuszcza
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piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4l ż,113,5 mm
oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek,
blokująco kompresyjne dające możliwość uĘcia wkrętów
blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4lż,7 nm.
Otworry blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan?

10 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz,86 dopuści możliwość
zaoferowania wkrętów blokowanych a 2,1 w dłlgości od 10-50
mm?

Zamawiający nie dopuszcza

,7I Czy Zanawialący w Pakiecie 7 poz. 87 dopuści możliwośc
zaoferowania wkrętów blokowanych a 2,4 w długości od l0-40
mm?

Zamawiający nie dopuszcza

12 Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz,9ż dopuści możliwość
zaoferowania prętów węglowych śr. 8 mm dł, 160 mm?

Zamawiający nie d opuszcza

73 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 7 poz. 94-98 do
oddzielnego Pakietu,

Zamawiający nie dopuszcza

urszula kosrnecLr
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