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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: odpowiedzi dotyczących postanowień Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w postępowaniu na dostawę implantów (powtórzenie 
unieważnionych części zamówienia sprawa 16/2022). 

 
  
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi 
na pytania zadane przez uczestników postępowania. 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 
Zestaw 1 : 
1. Pytanie do Zadania 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: 
Zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia  
i zewnątrznaczyniowego uszczelniacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza 
warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie 
naczynia bez pozostawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz 
podlega absobcji w ciągu 30 dni. Zestaw składa się z cewnika balonowego  
z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 
5, 6-7F. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zestaw 2:  
1. 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 
• 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 
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• klatka o zakrzywionym kształcie, posiadająca stożkowe zakończenie ułatwiające 
implantację 
• 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 
 
Zadanie 3 poz. 2 
- materiał PEEK lub Peek napylony tytanem (PTC) 
- otwarta struktura implantów umożliwiajaca wypełnienie biomateriałem i ulatwiająca 
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 intrument 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 
 
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 
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- 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. 
 
Na resztę pytań Zamawiający odpowie w późniejszym terminie. 
 
Na podstawie art. 284 ust. 3 Zamawiający ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert 
na: 
 

 składanie ofert na 14.10.2022 r., godz. 10:00 
 otwarcie ofert na 14.10.2022 r., godz. 10:15 
 termin związania ofertą do 12.11.2022 r. 

 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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