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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów do operacji kręgosłupa oraz zestawów do
stymulacji rdzenia kręgowego – Zp/1/PN-1/18
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dot. pakietu nr 27
poz. a i b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz do laminectomii bez
silikonowego uchwytu, pozostałe parametry bez zmian? Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
ponieważ pokrycie silikonem znacznie poprawia ergonomię pracy narzędziem.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 23
Czy Zamawiający dopuści materiał złożony ze czystego trójfosforanu wapnia? Odp. Nie Zamawiający nie
dopuszcza, Zamawiający wymaga hydroksyapatyt i i hemokrystalicznego kolagenu. Proponowany
produkt znacznie odbiega od opisu.
Pytanie 3, dot. pakietu nr 36
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 36 Implant międzytrzonowy typu TLIF do stabilizacji odcinka
lędźwiowego o następujących parametrach:
• Materiał: PEEK
• Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne
znaczniki radiologiczne
• Implant pokryty unikalną, cienką powłoką tytanową umożliwiającą narastanie tkanki na implant
• Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość w zakresie od 7 do
15). Implanty odtwarzające kąty: 6°, 12°, 18°. Rozmiary: 10x28mm przy kącie 6° oraz 12x32mm
przy kącie 12°
• Implant w kształcie nerki
• Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji.
• Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
• Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie.
W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant,
obustronne
• W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów)
oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub

właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło
umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie
• W instrumentarium dystraktor, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku
• Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i
sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga implanty z PEEK lub tytanowe (nie
powlekane tytanem).

