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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  implantów  do  rekonstrukcji  ACL, 
zestawów do szycia łąkotki, kotwic mocujących, śrub tytanowych oraz drenów do pompy 
artroskopowej  10  K  dla  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”,  ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2017 r. pod nr 586635-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

20.09.2017 r.

1. Pytanie:   Czy Zamawiający dopuści, alternatywnie do produktów wymienionych w Pakiecie 
nr 1 w pkt 1 produkty o następującej charakterystyce:

„System do rekonstrukcji ACL – Mocowanie udowe: Podłużna płytka z czterema otworami 
wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. 
Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą  plecioną poliestrową 
o wysokiej  wytrzymałości  (bez  węzła).  Długość  pętli  od  15-60mm.  Skok  pętli  co  5mm. 
Implant  powinien  zawierać  dwie  fabryczne  nitki  o  grubościach  #5  i  #5  służące  do 
przeciągnięcia  i obrócenia  implantu  w  kanale  udowym.  -  endobutton  wydłużony  10mm 
stanowiący nakładkę  na endobutton do zabiegów rewizyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  w  pkt  1  Pakiecie  nr  1  produkt  o  wyżej 
zaproponowanych parametrach.

2. Pytanie:   Czy  Zamawiający  na  pewno  wymaga  zaoferowania  produktów  wymienionych 
w Pakiecie nr 1:

• pkt  8:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 7mm x 35mm dł.,

• pkt  9:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 7mm x 40mm dł.,

• pkt  13:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 8mm x 35mm dł.,

• pkt  14:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 8mm x 40mm dł.,

• pkt  18:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 9mm x 35mm dł.,

• pkt  21:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
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w rozmiarze 10mm x 35mm dł.,

• pkt  23:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 11mm x 35mm dł.,

• pkt  24:  Śruby  tytanowe  z  głową  lub  bez,  z  gwintem  oszczędzającym  przeszczep 
w rozmiarze 11mm x 40mm dł.?

Odpowiedź: Pozycje nr ID 8, 9, 13, 14, 18, 21, 23 i 24 zostały anulowane.
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