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O D P O W I E D Z 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ” Dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych”. 
 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

1. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z 

instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu , po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z Zamawiającym ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 2 do osobnego 

zadania w celu złożenia konkurencyjnej ofert? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

 

3. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnych 

klatek międzytrzonowych szyjnych o poniższych parametrach? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ 

 

Wsuwane koszyki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK  

Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna 

powierzchnia koszyka   

Rozmiary koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm 

Koszyki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego  

Obecność na powierzchniach stycznych koszyków ostrych karbów zapobiegających 

wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej   

Obecność na górnej i dolnej powierzchni koszyków dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w 

kierunku powierzchni sąsiednich trzonów z możliwością zaopatrzenia dwóch i więcej 

poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji  

Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia koszyka z płaszczyzną trzonów sąsiednich kręgów  

Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych 

znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG  

Wszystkie koszyki noszą stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii 

Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie 

injekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w 

opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml  



 

Koszyki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych 

opakowaniach   

Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości 

koszyków o następujących parametrach: proste (bez krzywizny bądź łamania), łączone od 

przodu z klatką (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki na 

pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne 

umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki,  zestaw instrumentarium 

 dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. 

Implanty wraz z instrumentarium  posiadają aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do 

rejestru wyrobów medycznych. 
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