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Do:
lUy konawcy p ostQpowania o udzielenie
zamdwienia p ablicznego
przetargu nieograniczonego nr TP-23 l/l/PNl234l20l1 - sprzgt medyczny jednorazowego u2ytku
do zabieg6w neurochirurgicznych, implanty do stabilizacj i krggoslupa

DOTYCZY:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
ll3,poz.759 ze zm.), udzielam wyjaSniefr nazadane pytania:

PYTANIE NR
,,

I

(tj.

22010 r. Dz. U. Nr

dotyczy zadania nr 7, pkt. 3

czy Zammuiaj qcy wyrazi zgodq na dren komoro'vvy o dlugoici

2

3 cm z moiliwoiciq korekty j ego dlugoici? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 2 dotyczy zadania nr 3 - zestaw do mocowania pokrywy czaszki;
,,Czy Zamawiajqcy dopuici w Zadaniu 3 tytanowe klipsy zlo2one z dw6ch dysk6w trzymajqcych koit. Dolny dysk gladki
lub z zqbkami (do wyboru operatora), g6rny dyskw ksztalcie liicia koniczyny, umoiliwiajqcy wyprowadzenie drenaiu.
Oba dyski na wsp6lnym trzpieniu. Klipsy dostqpne w rozmiarach I I, I 3, I8, 22 mm, w wersji z zqbkami lub bez,
wykonane z czystego tytanu, co umoiliwia wykorynuanie pacjentowi badania MN. Zaciski pakowane sterylnie,
jednostkowo?
Dodatkowo, w nieodplatnym w4tczeniuwielofunkcyjny, dynamometryczny aplikator (zaciskajqcy i odcinajqcy trzpieit
jednoczasowo) oraz kleszczyki do zdejmowania zqcisk6w. "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 3 dotyczy zadania nr 4, pozycja

I

,,Czy zammuiajqcy wyrazi zgodqw Zadaniu nr 4 w pozycji I na zaoferowanie produktu r6wnowa2nego? W zwiqzku z
zmianqoznaczenia opakowaitfibrynowego kleju tkankowego Tissucol Kit oraz oznaczenia objqtoici, zmienia siq
rdwnie2 na^4)a z Tissucol Kit na TISSEEL Lyo. Parametry i objqtoici kleju w opakowaniu jednostkowym pozostajq
niezmienione.
Fibrynowy Klej Tkankowy TISSEEL Lyo:
Tisseel Lyo 2ml nr kat. I 50 1687 : Tissucol Kit I ml
Tisseel Lyo 4ml nr kqt. I501688 : Tissucol Kit 2ml
Tisseel Lyo l1ml nr kat. I 501689 -- Tissucol Kit 5ml? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 4 dotyczy zadania nr

3

,,Czy Zamauiajqcy dopulci zlohenie oferty w tym zadaniu na zestsw do mocowania pokrywy czaszki, zawierajqcy klipsy
wykonane ze stopu tytanowego Ti6Al4Y (zgodnie z ISO 5832-3), przy zachowaniu wszystkich pozostalych parametr6w
opisu przedmiotu zamdwienia bez zmian? "
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ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 5 dotyczy zadania nr 3 pkt. 4 tabeli opis przedmiotu zam6wienia
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq i dopuici zlo2enie oferty w tym zadaniu na asortyment klips1w skladajqcy siq z 2
rozmiar6w, f , I6mm oraz 20mm, przy zachowaniu pozostalych parametr6w opisu przedmiotu zam1wienia bez zmian? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 6 dotyczy zadania nr 3 pkt. 4 tabeli opis przedmiotu zam6wienia
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq i dopuici zlolenie oferty w tym zadaniu na klipsy o rozmiarach I6mm,

20mm

dostosowane do drenaiu oraz na klipsy w rozmiarze I Imm, nieposiadajqce otvvor6w na drenaz, przy zachowaniu
pozostalych parametr6w opisu przedmiotu zamdwienia bez zmian? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

7

,,Czy Zamawiajqqt w zadaniu 4 wyrazi zgodq na zaoferowanie kleju tkankowego o pojemnoici ka2dej ampulki (sztuki)
0,5 ml lub I ml, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych iloici (tj. 50 ampulek po 0,5 ml lub odpowiednio 25
ampulek po I ml)? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

8

,,Czy Zamawiajqcy zmodyfikuje $3 ustqe 5 umowy w nastqpujqcy spos6b: Kupujqcy zastrzega sobie prawo
niewykonania umory w pelnym zakresie, jednak nie mniejszym ni7 70%? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wyralazgody na modyfikacjg $3 ustep 5 umowy.

PYTANIE NR
t,

9

,,Czy Zamawiajqcy dopuici w pakiecie nr 2l konkurencyjne rozwiqzanie renomowanego producenta
zwiqkszajqc w ten spos6b konkurencyjnoit ofert z korzyiciqdla Zammuiajqcego?
Czy Zamaw iaj qcy dopu! ci :
StabilizacjQ transpedikularnq odcinka piersiowo - lqdiwiowego - material tytan, iruby tulipanowe jednoosiowe i
wieloosiowe (z ruchomqgl6wkQ w rozmiqrqch 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm dlugoici od 30 do 55 mm, skok co 5 mm.
Sruby gwintowane nq calej dtugoici o przekroju walca (nie stoikowe). l( zestawie dostqtne iruby wyciqgowe
(przedlu2one do krqgozmyk6w). Prqty gladkie, fabrycznie wygiete o Srednicy 5,5 mm w rozmiqrach od 35 do 255 mm,
skok co 5 mm. Blokowanie Sruby z prqtem jednym elementem blokujqcym, od g6ry. Pi6ro gwintu z dodatkowym
kolnierzem ulatwiajqcym wprowadzenie nakrqtki, zwiql<szajqcym silg docisku prqta i zapobiegajqcym rozchyleniu
skrzydel fruby. N,qczniki poprzeczne stale i teleskopowe, mocowane wielokqtowo do prqta, bez koniecznoici doginania
prqta. Wszystkie implanty sqtrwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umo2liwiajqcym ich sterylizacjg i
przechowynvanie. Tacki narzgdziowe posiadajqoznakowane kodami miejsca przechowwania narzqdzi. Zestaw
skladajqcy siq 2.4 irub transpedicularnych,4 nakrqtek, I prqt, I lqcznik poprzeczny? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

10

,,Czy Zamawiajqcy dopuici w pakiecie nr 21 klatki miqdzytrzonowe PLIF z naclryleniem 4% lub 7% wykonane z
materiolu w pelni biokompatybilnego posiadajqcego wlaiciwoici mechaniczne podobne do tkanki kostnei PEEK

OPTIMA?''

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 1I
,,Czy Zamawiajqcy dopuici w pakiecie nr 2l gotowy do u2ycia sterylny substytut kostny w strzykawce o pojemnoici 5
ml skladajqcy siq masy HA oraz gronulek przeszczepu kostnego, kt6ry przed wszczepieniem moZna wymieszat z
aspiratem szpiku kostnego? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

12

,,Czy Zamawiajqcy w celu zapewnienia prawidlowej realizacji przyszlej umowy dokona zmian w zapisach projektu
(wzoru) umowy stanowiqcej Zalqcznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapis6w o treici:
Szkolenia:
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-

W ramach realizacji niniejszej umowy l(ykonawca zobowiqzuje siq do przeprowadzenia niezbqdnych szkoleir
personelu medycznego Zamawiajqcego, w ramach umowy dostawy wyrob6w medycznych.
Szkoleniq obejmowat bqdqwylqcznie zakres wiedzy merytorycznej nuiqzanej z uiyciem produkt1w, kt6re lYykonowca
dostarcza w ramach niniejszej umowy.
Harmonogram szkolefi oraz ich zqkres opracuje i przedstawi l(ykonawca. I(ykonawca okreili maksymalnq liczbq
u cz e s tni k6w, kt 6r zy b qd q u cz es tni czy t w s z ko I e niu.
Zamawiajqcy dokona wyboru uczestnik6w spoir6d swego personelu. Uczestnicy to personel
z doiwiadczeniem w obszarze neurochirurgicznym, a zdobyte dolwiadczenie bqdq wykorzystywat

w zabiegach z u2yciem produkt6w dostarczanych przez l(ykonawcq.
Wszystkie szkolenia lilykonawca przeprowadzi w jqzyku polskim lub angielskim, zapewniajqc na sw6j koszt wszystkie

niezbqdne do realizacji szkolenia w tym r6wnie2 materialy szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia orqz
akw qt er ow ani e ucz e s tni k6w s zko I en i a.
Iilykonawca zapewni prowadzenie szkoleri przez wykwalifikowana kadrp
Szkolenia zostanq przeprowadzone w siedzibie Zamawiajqcego lub w innym miejscu zqproponowanym przez
z

-

Ilykonawcq.
Zakoriczenie szkolen potwierdzone bqdzie protokdlem, sporzqdzonym oddzielnie dla ka2dej szkolonej grupy,
w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze stron i zawierajqcym:

a)
b)
4
d)
,)

nazwq i tematykq ka2dego ze szkoleri,
datq i miejsce ich przeprowadzeniq,
imiennq listg os6b uczestniczqcych w poszczeg1lnych szkoleniach,
Imiq i nazwisko oraz specjalizacjq os6b prowadzqcych szkolenie,
czas trwania poszczeg1lnych szkolefi? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie wyrala zgody na powy2sze zmiany w projekcie umowy.

PYTANIE NR

13

,,Czy Zamawiajqcy, w nuiqzku ze specyfikqprogrqmu magazynowo-l<siqgowego obslugujqcego modul sprzedazy, kt6ry
drukuje faktury w nocy, po wysylce produktu, wyrazi zgodq na wyslanie faktury, w formie papierowej, dzieit po wysylce,
a w dziefi otrzymania asortymentu przez Zamawiajqcego wyslania kopii faktury droga elektronicznq? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 14 dotyczy zadania nr

9

,,Czy Zammuiajqcy dopuici zastawkq wykonanq
podstawq? "

z

przezroczystego silikonu medycznego z wzmocnionq plaskq

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR l5 dotyczy zadania nr

9

,,Czy Zamawiajqcy dopuici zastawkqz zakresem ciinieri: niskie od 35 do 55mm H2O, Srednie od 60 do 100 mm H2O
orqzwvsokie od 105 do l35mm H2O?"

oDP6wIEDZ
Nie.
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