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DZP.26.48.01.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na:  
„Dostawę implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej, zestawu do kyfoplastyki oraz systemu 
do stabilizacji transpedikularnej piersiowo – lędźwiowej kręgosłupa na rzecz Szpitala 
Czerniakowskiego sp. z o.o.” (nr sprawy 48/2020) 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 
postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 
Pytanie nr 1 
Czy w pakiecie nr 2: Zestaw do kyfoplastyki Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu wg 
następującego opisu: 
• atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ściany trzonu podczas wypełniania 
balonu; 
• zintegrowany, elastyczny i niezaginający się mandryn, niewymagający wysuwania podczas 
ponownego wprowadzania cewnika, eliminując możliwość przekłucia balonu; 
• mocne i odporne na przebicie balony o średnicy 16mm, długościach 16/22mm i ciśnieniu roboczym 
400PSI (27Bar) umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i precyzyjne modelowanie trzonu; 
• podwójne balony typu Stop’n GO o średnicy 16mm i długościach 2x8mm napełniane niezależnie 
i umożliwiające kątowe modelowanie trzonu: 
• automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia 
w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego; 
• niewspółosiowa konstrukcja trzonu cewnika (2 oddzielne kanały) stabilizująca balon i cewnik nie 
powodując niekontrolowanego wydłużenia balonu pod ciśnieniem; 
• podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu 
i względem roboczej kaniuli; 
• różnokolorowe kodowanie elementów składowych zestawu ułatwiające szybką identyfikację 
poszczególnych elementów systemu zgodnie z sekwencją zabiegu; 
 
Skład standardowego zestawu do zaopatrzenia jednego poziomu: 
• igła trepanobiopsyjna do nakłuć trzonu ze zintegrowaną prowadnicą - 2 szt. 
• igła biopsyjna z mandrynem i strzykawką - 1 szt. 
• wiertło kostne - 1 szt. 
• kaniula (igła) do podawania cementu z tłokiem - 6 szt. 
• podajnik ciśnieniowy (strzykawka) do napełniania balonów - 2 szt. 
• cement kostny PMMA - 1 op. 
• mieszalnik do zarabiania i przenoszenia cementu - 1 szt. 



 

 
Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  
Kapitał zakładowy: 26 692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 

• cewnik z balonem do odtworzenia wysokości trzonu - 2 szt. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 
Czy w pakiecie nr 3: Systemu do stabilizacji transpedikularnej piersiowo – lędźwiowej kręgosłupa 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów wg następującego opisu: 
• Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu oraz stożkowym rdzeniu, 
tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką), z gwintem napylanym powłoką hudroksyapatytową 
zapewniającą podwyższoną stabilność, 
• Opcjonalnie dostępne specjalne śruby kaniulowane, z możliwością podania cementu do trzonu 
kręgowego po zablokowaniu kanału wkręcanym elementem zrywalnym, 
• Główki tulipanowe o średnicy 10,5 mm, dostępne w dwóch profilach (długościach uszu): 
standardowym i długim repozycyjnym, 
• Śruby kodowane kolorami w czterech średnicach i różnych długościach: 
- 4,8 mm: długość śrub w przedziale 30 - 55 mm, stopniowanie co 5 mm, 
- 5,5 mm: długość śrub w przedziale 30 - 55 mm, stopniowanie co 5 mm, 
- 6,0 mm: długość śrub w przedziale 35 - 60 mm, stopniowanie co 5 mm, 
- 6,8 mm: długość śrub w przedziale 35 - 60 mm, stopniowanie co 5 mm, 
• Blokowanie od góry przy pomocy pojedynczych nakrętek z trapezoidalnym gwintem 
zapobiegającym rozginaniu tulipanowej główki, 
• Pręty w dwóch odmianach: 
- pręty fabrycznie wygięte w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa o średnicy 5,5mm 
o długości 25 - 90 mm, 
- pręty proste o średnicy 5,5 mm o długości 30 - 500 mm, 
• Łączniki poprzeczne regulowane w 3 rozmiarach w zakresie 31 - 91 mm, 
• Wszystkie elementy składowe systemu implantów wykonane są ze stopu tytanowego i noszą stałe 
oznakowanie, zawierające gabaryt, nr katalogowy oraz nr serii, 
• Zestaw instrumentarium zawiera klucz dynamometryczny w komplecie z kluczem przeciwsobnym, 
warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. 
• Implanty wraz z instrumentarium dostarczane są w specjalnych kasetach umożliwiających ich 
sterylizację i przechowywanie. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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