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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów, zestawów oraz sprzętu do zabiegów
artroskopowych– Zp/74/PN-73/16
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 1
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dosyłania kompletnego instrumentarium do stabilizacji złamań
chrząstki stawowej wraz z pełną rozmiarówką pinów wchłanialnych po wcześniejszym poinformowaniu
wykonawcy o planowanym zabiegu w pkt. 1. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni od daty poinformowania wykonawcy o planowanym
zabiegu. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do 10 dni.
Pytanie 2, dot. pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych ACL ,równoważny do
opisanego w SIWZ w punkcie (1,2,3):
Część udowa - Innowacyjny biowchłanialny implant kotwiczący (kotwica) w kości udowej wykonany z
bioaktywnego, osteokonduktywnego 70 % PLLA (poli-L-laktydu) w połączeniu z 30% uHA (niespiekanym
mikro-hydroksyapatytem). Implant charakteryzujący się najwyższą na rynku wytrzymałością na zerwanie
rekonstruowanego mocowania tzw. „Pull-Out Strength” wynoszącym 1300N. Wprowadzanie implantu
wykonuje się z zewnątrz od strony kości udowej po wcześniejszym opracowaniu kanału kości udowej w
kształt tzw. „szyjki od butelki”.
Implant rekonstrukcyjny dla technik ST, replikacja więzadła blisko stawu zapewniającą najwierniejsze
odwzorowanie biomechaniki sprzed urazu.
Implant w 5 rozmiarach (5, 6, 7, 8, 9 mm) dla pobranych przeszczepów ST. Ilość zgodna z SIWZ
Część piszczelowa - Implant biowchłanialne typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze
kopolimeru amorficznego PLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach 6 mm dł. 20
mm, 7-12mm dł. 28mm, 9-11mm dł. 35mm. Pakowane sterylnie. Ilość 6 szt. odpowiadająca ilości guzików
tytanowych z SIWZ.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania dosyłania kompletnego instrumentarium do rekonstrukcji ACL wraz z
pełną rozmiarówką wyżej wymienionych implantów po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy o
planowanym zabiegu. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 15
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 14 dni od daty złożenia zamówienia
do wykonawcy ? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do max. 14 dni.
Pytanie 4, dot. pakietu nr 17
Prosimy o doprecyzowanie przez zamawiającego typu ostrza do piły firmy Stryker.
Czy zamawiającemu miał na myśli o ostrze reprocykalne cz sagitalne ? Odp. Zamawiający miał na myśli o
ostrze sagitalne.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do max. 14 dni od daty złożenia zamówienia
do wykonawcy ? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie dostawy do max. 14 dni.
Pytanie 5, dot. pakietu nr 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści implant do rekonstrukcji rozerwanego ścięgna rzepkowego w postaci sterylnej
taśmy poliestrowej o wymiarach 30mm x 800mm o otwartym splocie umożliwiającym przerost tkankowy, w
komplecie ze sterylną igłą do przeprowadzenia taśmy o długości 20cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6, dot. pakietu nr 14
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny system z zintegrowanymi drenami doprowadzającymi? Odp.
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści:
Sterylny, jednorazowy pistolet do płukania do tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolan i biodra
oraz chirurgii urazowej z odsysaniem zawierający 2 końcówki- długą kanałową i krótką z osłoną do płukania
powierzchni.
Pistolet wyposażony w zasilanie wewnętrzne bateryjne.
W skład kompletu wchodzi pistolet wraz z drenami doprowadzającymi – 12 szt.
Szczotka do kanału udowego- 6 szt.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, dot. pakietu nr 18
Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym? Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

