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Puszczykowo, dnia 6 czerwca2017 r.  
 
Szp.12/11/2/17 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 
Dostawa produktów do osteosyntezy 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2017 r. 
 
Pytania 
1. Czy Zamawiający w Części nr 1 dopuści możliwość zaoferowania implantów niesterylnych? 
2. W związku z bardzo szczegółowym opisem w Części nr 1 śrub kompresyjnych i zaślepek zwracamy się z prośbą 

o dopuszczenie zaślepek i śrub kompresyjnych, o parametrach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych, 
kompatybilnych z zaoferowanymi gwoździami? 

3. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  1.2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm 
zamiast Ø 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

4. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  1.3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych Ø 
6,5 mm o dł. 40-120 mm zamiast kondylarnych Ø 5 mm? 

5. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  2.1  dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o kącie szyjkowo-
trzonowy 130° zamiast 125°, promień wygięcia gwoździa 2000 mm? 

6. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  2.2 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej trzonowej 
tytanowej Ø 6,5 mm i długości 40-140 mm? 

7. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  2.3  dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 
mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

8. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  3.2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm 
zamiast Ø 4 mm o oraz Ø 5 mm o dł. 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

9. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz. 4.1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z zagięciem trzonowo 
nasadowym 7-stopni? 

10. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz. 4.2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm 
zamiast Ø 4 mm? 

11. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  5.1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części 
bliższej w 3 płaszczyznach zamiast w 4? 

12. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  5.1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa prostego zamiast 
wygiętego? 

13. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  5.1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa z dynamizacją w części 
dalszej gwoździa na wysokości 9mm? 
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14. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  5.2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø 4,5 mm 
zamiast Ø 4 mm o dł. 20-60 mm oraz Ø 5 mm o dł. 26-60 mm zamiast 25-60 mm? 

15. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  6.1 dopuści możliwość zaoferowania: 
Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: 

 gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części 
trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe? 

16. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz. 6.2  dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 
mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

17. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  7.1 dopuści możliwość zaoferowania: 
Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: 

 gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z 
kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe? 

18. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz. 7.2  dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej tytanowej Ø 4,5 
mm i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

19. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  8.1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krótkiego o dł. 180-280 
mm oraz długiego o dł. 300-460 mm? 

20. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  8.1  dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o kątach 125, 130 i 135 
st.? 

21. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  8.2 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej 11 mm zamiast 
10,5 mm? 

22. Czy Zamawiający w Części nr 1  poz.  8.3 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej dystalnej Ø 4,5 mm 
i długości 26-100 mm ze skokiem co 2 mm? 

23. Czy Zamawiający w Części nr 1 i 2  dopuści możliwość udostępnienia instrumentariów bez rozwiertaków? 
24. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  1.1 – dopuści możliwość zaoferowania: 

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość 
otworów w trzonie: 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 170, 206, 242, 278, 314 i 350 mm. W części nasadowej 
płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 1 otwór gwintowany pod śrubę blokowaną 
kaniulowaną ø 7,3 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do 
wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika? 

25. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  1.4 – dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba blokowana 
kaniulowana ø 7,3 mm, dł. śruby 30-145 mm? 

26. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  1.5 – dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokowanego 
zaślepiającego Ø5,0mm? 

27. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  2.1  – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość 
otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 81, 107, 133, 159, 185 i 211 mm. W części nasadowej 
płyty 5 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
lub korowych 3.5/3.5 mm? 

28. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  2.2  – dopuści możliwość zaoferowania: Stalowa śruba blokująca ø 3,5 
mm, dł. 14-95 mm? 

29. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  2.5 – dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokowanego 
zaślepiającego Ø3,5mm? 

30. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  3.1   – dopuści możliwość zaoferowania: 
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Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. 
Ilość otworów w trzonie: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Długość płyty: 80, 106, 132, 158, 184, 210 i 236 mm. W części 
nasadowej płyty 6 otworów gwintowancyh pod śruby blokowane ø 3,5 mm. Na trzonie płytki otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 
śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm? 

31. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  3.2  – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm? 

32. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  3.5 – dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokowanego 
zaślepiającego Ø3,5mm? 

33. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  4.1 – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. 
Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długość płyty: 117, 144, 171, 198, 225 i 252 mm. W części 
nasadowej płyty 8 otwory gwintowanych pod śruby blokowane ø 3,5 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę 
blokowaną ø 3,5 mm skierowaną we fragment kostki przyśrodkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne 
nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 
blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm? 

34. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  4.2  – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 mm? 

35. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  4.5 – dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokowanego 
zaślepiającego Ø3,5mm? 

36. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  5.1  – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna do prawej i lewej 
kończyny. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 6. Długości płyty: 90, 114  i 160 mm. W części nasadowej płyty 9 
otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 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? 

37. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  5.2  – dopuści możliwość zaoferowania: 
Stalowa śruba blokująca ø 3,5 mm, dł. 14-95 m? 

38. Czy Zamawiający w Części nr 2  poz.  5.5 – dopuści możliwość zaoferowania wkrętu blokowanego 
zaślepiającego Ø3,5mm? 

 
Odpowiedź 1-38: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje treść SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


