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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę implantów neurochirurgicznych
Szpital Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze
zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dot. Grupy 1:
Czy zamawiający dopuści w Grupie 1, implanty o parametrach:
Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem ( jest on sterylnie pakowany i zamknięty) , ; sterylny
komplet igieł w skład którego wchodzą - 2 igły, 2 kaniule do podawania cementu , dwa trokary, dwa skalowane
druty Kirchnera ;sterylny zestaw strzykawek do podawania cementu ( 5 strzykawek 2 ml oraz 8 strzykawek
1ml). 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. Dwutlenek cyrkonu( 40 % zawartości cementu ) , który wchodzi w skład gotowego do
podania pacjentowi cementu sprawia że cement jest wysokiej kontrastowości. 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 o zakończeniu grotowym ( igły dwuskośnie ścięte
) 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).
20 cementów
20 zestawów podwójnych igieł w kompletach z trokarami, kaniulami i drutami Kirchnera
20 kompletów strzykawek
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza implanty o parametrach:
Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem ( jest on sterylnie pakowany i zamknięty) , ; sterylny
komplet igieł w skład którego wchodzą - 2 igły, 2 kaniule do podawania cementu , dwa trokary, dwa skalowane
druty Kirchnera ;sterylny zestaw strzykawek do podawania cementu ( 5 strzykawek 2 ml oraz 8 strzykawek
1ml). 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. Dwutlenek cyrkonu( 40 % zawartości cementu ) , który wchodzi w skład gotowego do
podania pacjentowi cementu sprawia że cement jest wysokiej kontrastowości. 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 o zakończeniu grotowym ( igły dwuskośnie ścięte
) 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).
20 cementów
20 zestawów podwójnych igieł w kompletach z trokarami, kaniulami i drutami Kirchnera
20 kompletów strzykawek

