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Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. 

Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi 

na pytania zadane przez wykonawców: 

Pytanie 1 

Dotyczy części 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu przez nasadowej 

stabilizacji kręgosłupa śrubami tytanowymi: 

Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką) w rozmiarach 4,0, 4,75, 

5,5,, 6,5, 7,5, 8,5 długości od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. Śruby gwintowane 

na całej długości o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne śruby wyciągowe 

poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne 

w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie śruby i haki 

kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm o 

długości 30-80 mm i 100-130 mm ze skokiem co 5 mm oraz 80-100 mm ze skokiem co 10 

mm, dodatkowo pręt o długości 510 mm przycinany na długość. Blokowanie śruby z prętem 

jednym elementem blokującym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem 

ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym 

rozchyleniu skrzydeł śruby. Łączniki poprzeczne teleskopowe, mocowane wielokątne do 

pręta, bez konieczności doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29 mm, XS 28-38 mm, 

S 25-42 mm, M 41-53 mm, L 52-75 mm. Wszystkie implanty są trwale oznakowane i 

umieszczone w podajniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja 

śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do 

prętów w formie pistoletu zakładany na łeb śrub równolegle do osi prętów. Dostępność 

staplerów do dostępów przednio-bocznych oraz łączników typu domino do przedłużania 



stabilizacji. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w podajniku 

umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadają 

oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczane w 

kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania takiego zestawu. 

 

Pytanie 

Dotyczy wzoru umowy 

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian  

w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do siwz poprzez dodanie zapisów 

o treści: 

„Szkolenia: 

 W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy 

wyrobów medycznych. 

 Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem 

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.  

 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca 

określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

 Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to 

personel  z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą 

wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę. 

 Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, 

zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały 

szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników 

szkolenia. 

 Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę 

 Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

 Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla 

każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron i zawierającym: 

a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, 

b) datę i miejsce ich przeprowadzenia, 

c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, 

d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, 

e) czas trwania poszczególnych szkoleń. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy. 

 

Pytanie 

Dotyczy części 3 



Czy w części nr 3 - Zestaw do zaopatrzenia złamań osteoporotycznych oraz ubytków masy 

kostnej w trzonach kręgowych (werterbroplastyka) - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

następującego zestawu: 

1. jednorazowy zestaw strzykawkowy zintegrowany nierozłącznie z ergonomicznym 

uchwytem, ze śrubowym mechanizmem tłokowym umożliwiającym pełną kontrolą 

procesu podawania cementu, posiadający bezpiecznik umożliwiający natychmiastowe 

zatrzymanie podawania i odbarczenie w czasie trwania zabiegu, umożliwiająca 

jednorazowe podanie do 10ml cementu. 

2. cement o podwyższonej gęstości, zawierający środek cieniujący-minimum 5g, czas 

podawania cementu od 7 do 12 min w zależności od temperatury otoczenia. 

3. igły z trokarami do nakłucia trzonu i do podawania cementu kostnego min. 2 różne 

średnice 2,4 mm i 3,0 mm, 2 długości oraz 1 kształt ostrzy - jednostronnie ścięte. 

Komplet składa się z co najmniej z: 1 mieszalnik składników, 1 podajnik cementu, 1 cement, 

2 igły. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu bez automatycznego mieszalnika cementu 

mieszającego składniki cementu z wykluczeniem czynnika błędu ludzkiego. 

 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. 

Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w zakresie:  

1. pkt. 13  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

Nowa treść  pkt 13 SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

13. Miejsce i termin składania ofert. 

Termin składania ofert: 01.04.2014 r. godz. 12.00. 

Oferty należy składać na adres zamawiającego: 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny  

im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, sekretariat, budynek administracji. 

 

 

2. pkt. 14  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Nowa treść  pkt 14 SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

 

14. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte przez przedstawicieli zamawiającego dnia 01.04.2014 r. 

o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, świetlica. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Zmiany wprowadzone w specyfikacji są wiążące dla wszystkich wykonawców. 


