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Dotyczy:: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   
implantów do stabilizacji kręgosłupa: stabilizacje transpedikularne, stabilizacje międzytrzonowe, protezy dysków, oraz 
kolagenowy substytut opony twardej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (znak sprawy 
DZP.341.60.2017). 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r., poz. 2164 ze zm.) Mazowiecki  Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

LP. Pytanie Odpowiedź 

1 Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 
1 w punkcie 2 klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji 
międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, 
sterylne. 

Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających 
wykonanie badań CT, MRI. 

Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi 
ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. 

Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-
trójfosforan wapnia 

Klatki odtwarzające lordozę szyjną. 

W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego 
dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. 
Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki 
o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm.  
W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór 
właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla 
implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej 
kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. 

Nie zamawiający nie dopuszcza 

2 Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 
2 w punkcie 1 Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, 
komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do 
podawania cementu. 

Vertecem V+ - Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji 
plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. 
Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania 
cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej.  

Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła 
ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, 
kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o 
zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. 
Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania 
strzykawek. 

Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie 
Kirschner’a (prowadnik skalowany). 

Tak, zamawiający dopuszcza 

3 Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 
2 w punkcie 2 igły biopsyjne o średnicy 8G i 10G 

Zamawiający dopuszcza 2 igły biopsyjne o 
średnicy 10G 
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4 Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr. 
2 w punkcie 3 Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o 
konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie 
wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 
4.35 mm do 7,5 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 60mm. 
Dostepne również śruby w długościach 80-100 mm. Wysokość głowy 
śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3.99mm. Łączniki 
Domino równoległe i porzeczne do prętów 5,5 i 6.0. 

Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie 
zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. śruby mono- i 
poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą.  

Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki 
odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. Pręty z 
możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach 
od 30mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe. 

W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale 
oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora) 

Tak, zamawiający dopuszcza 

5 Czy zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym w pakiecie nr 
2 w punkcie nr 4 klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego 
włóknami węglowymi. Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, 
o wygładzonej ściance przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające 
małoinwazyjną implantację. Górna i dolna powierzchnia implantów 
żebrowana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru 
operatora. 

Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem 
nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy. 
Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, 
szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 12mm, 27mm, 31mm oraz 
35mm. Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, 
zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne. Instrumentarium 
pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami. 
 

Tak, zamawiający dopuszcza 

6 W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu 
BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
§ 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z 
prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych 
dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.    

Agata Łuczycka-Chojnacka 
Alicja Jastrzębska  
Zbigniew Kotwica 
Ilona Lis 
 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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