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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL, zestawów 
do szycia łąkotki, kotwic mocujących oraz drenów do pompy artroskopowej 10 K
dla  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.”,  ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych w dniu 06.09.2016 pod nr 305386 – 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

12.09.2016 r.

1. Pytanie  : Dot. Pakietu nr 2, poz. nr 5, 6 i 7 . Czy Zamawiający dopuści, alternatywnie do 
produktów wymienionych w Pakiecie nr 2 SIWZ system o następującej charakterystyce:

Pozycja

5

Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca 
(wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym 
końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki 
niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator

6
Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( 
wkręcana ) o średnicy 2.8mm  zaopatrzona w szew, niewchłanialny, 
polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator

7

Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, 
załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona 
w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz 
sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod 
kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o 
przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  dopuszcza  zaroponowanego  powyżej  rozwiązania  dla 
Pakietu nr 2 (poz.nr  5, poz. nr  6 i poz.nr 7).
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