
Toruń, dnia 24.07.2019 r. 
 
 
SSM.DZP.200.140.2019 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 

wkrętów kaniulowanych. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 16.07.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
 Pytanie 1. Dotyczy pozycji 1 
Czy Zamawiający w pozycji 1 dotyczącej śrub kaniulowanych 6,5 z pełnym gwintem, dopuści asortyment o 
parametrach: 
Śruby kaniulowane samotnące, samogwintujące o  średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20 mm 
do 130 mm. Przeskok długości śruby od 20-130 mm co 5 mm. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać 
wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2,8 mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na 
gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre 
oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica trzonu śruby 6.5 mm wynosi 4.8 mm.  Implanty 
stalowe wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Biologicznie czyste.                                                                                                                             
Odpowiedź na pytanie nr 1                                                                                                                                                  
Patrz poniżej modyfikacja siwz 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy pozycji 2 
Czy Zamawiający w pozycji 2 dotyczącej śrub kaniulowanych 6,5 z długim gwintem, dopuści asortyment o 
parametrach: 
Śruby kaniulowane, samotnące, samogwintujące o średnicy gwintu 6.5 mm  z długim gwintem L = 32 mm, w 
długości od 45 mm do 150 mm. Skok długości śruby od 45-  150 mm co 5 mm. Kaniulacja śrub powinna 
umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2,8 mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne 
nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona 
zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica trzonu śruby 6.5 mm 
wynosi 4.8 mm.  Implanty stalowe wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. 
Biologicznie czyste.                                                                                                                                                        
Odpowiedź na pytanie nr 2                                                                                                                                                  
Patrz poniżej modyfikacja siwz 
 
Pytanie nr 3  
 Dotyczy pozycji 3 
Czy Zamawiający w pozycji 3 dotyczącej śrub kaniulowanych 6,5 z krótkim gwintem dopuści asortyment o 
parametrach: 
Śruby kaniulowane, samotnące, samogwintujące o średnicy gwintu 6. 5mm z krótkim gwintem L = 16 mm, w 
długości od 30 mm do 15 0mm. Skok długości śruby co 5 mm. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać 
wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2,8 mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na 
gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre 
oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica trzonu śruby 6.5 mm wynosi 4.8 mm.  Implanty 
stalowe wykonane z materiału  dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Bioogicznie czyste.                                                          
Odpowiedź na pytanie nr 3                                                                                                                                                 
Patrz poniżej modyfikacja siwz 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 16.07.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Dotyczy wzoru umowy 
Mając na względzie zasadę miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt 1) istotnych dla stron postanowień, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w sposób następujący: 



„1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanych w 
terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości brutto umowy, o której 
mowa w  § 5 ust. 1”. 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 

 
1)w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści: „ 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr katalogowe  

1 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM Z 
PEŁNYM GWINTEM, SKOK CO 2,75MM, 
DŁUGOŚC WKRĘTU L=20-140MM, 
MATERIAŁ STAL LUB SAMOWIERCĄCY 
ŚREDNICA FI 7,0MM SKOK CO 1, 2 i 5MM, 
DŁ. WKRĘTU L=40-100, MATERIAŁ STAL  
lub 
wkręty kaniulowane 
SAMOWIERCĄCE ŚREDNICA FI 
7,0MM Z PEŁNYM GWINTEM, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste.               Szt. 80 

     

2 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM 
DŁUGOŚĆ GWINTU L=32MM, SKOK CO 
2,75MM, DŁUGOŚC WKRĘTU L=45-
140MM, MATERIAŁ STAL LUB 
SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 7,0MM  
DŁUGOŚĆ GWINTU L=22-32MM, SKOK CO 
1, 2 i 5MM, DŁUGOŚĆ WKRĘTU 40-
100MM MATERIAŁ STAL 
Lub 
wkrętów kaniulowanych 
SAMOWIERCĄCYCH ŚREDNICA 
FI 7,0MM DŁ.  GWINTU L=32 MM, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste                     Szt. 80 

     

3 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM 
DŁUGOŚĆ GWINTU L=16MM, SKOK CO 
2,75MM, DŁUGOŚC WKRĘTU L=30 -
140MM, MATERIAŁ STAL LUB 
SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 7,0MM  
DŁUGOŚĆ GWINTU L=16MM, SKOK CO 1, 
2 i 5MM, DŁUGOŚĆ WKRĘTU 40-100MM 
MATERIAŁ STAL 
lub 
wkręty kaniulowane 
SAMOWIERCĄCE ŚREDNICA FI 
7,0MM DŁ.  GWINTU L=16 MM,, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste                                            Szt. 80 

     

 Ogółem:        
 
        Sprzęt sterylny i biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne 
otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z 
wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie 
jednostkowe producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz 
Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie 
dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 



Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy). 
Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*-niepotrzebne skreślić 
, a w miejsce   wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „  
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: producent/ 
wszystkie nr katalogowe  

1 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM Z 
PEŁNYM GWINTEM, SKOK CO 2,75MM, 
DŁUGOŚC WKRĘTU L=20-140MM, 
MATERIAŁ STAL LUB SAMOWIERCĄCY 
ŚREDNICA FI 7,0MM SKOK CO 1, 2 i 5MM, 
DŁ. WKRĘTU L=40-100, MATERIAŁ STAL  
lub 
wkręty kaniulowane 
SAMOWIERCĄCE ŚREDNICA FI 
7,0MM Z PEŁNYM GWINTEM, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste.  
Lub 
  Śruby kaniulowane samotnące, 
samogwintujące o  średnicy 6.5 mm z 
pełnym gwintem - w długości od 20 
mm do 130 mm. Przeskok długości 
śruby od 20-130 mm co 5 mm. 
Kaniulacja śrub powinna umożliwiać 
wprowadzenie drutu Kirschnera o 
średnicy 2,8 mm. Śruby powinny być 
zaopatrzone we wsteczne nacięcia na 
gwincie ułatwiające usunięcie śruby. 
Głowa śruby o zmniejszonym profilu 
- spłaszczona zapewniająca dobre 
oparcie na kości. Gniazda śrub 
sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica 
trzonu śruby 6.5 mm wynosi 4.8 mm.  
Implanty stalowe wykonane z 
materiału  dopuszczonego dla 
rezonansu magnetycznego. 
Biologicznie czyste                                                                        Szt. 80 

     

2 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM 
DŁUGOŚĆ GWINTU L=32MM, SKOK CO 
2,75MM, DŁUGOŚC WKRĘTU L=45-
140MM, MATERIAŁ STAL LUB 
SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 7,0MM  
DŁUGOŚĆ GWINTU L=22-32MM, SKOK CO 
1, 2 i 5MM, DŁUGOŚĆ WKRĘTU 40-
100MM MATERIAŁ STAL 
Lub 
wkrętów kaniulowanych 
SAMOWIERCĄCYCH ŚREDNICA 
FI 7,0MM DŁ.  GWINTU L=32 MM, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste    
lub 
 Śruby kaniulowane, samotnące, 
samogwintujące o średnicy gwintu 6.5 
mm  z długim gwintem L = 32 mm, w 
długości od 45 mm do 150 mm. Skok 
długości śruby od 45-  150 mm co 5 
mm. Kaniulacja śrub powinna 
umożliwiać wprowadzenie drutu 
Kirschnera o średnicy 2,8 mm. Śruby 
powinny być zaopatrzone we Szt. 80 

     



wsteczne nacięcia na gwincie 
ułatwiające usunięcie śruby. Głowa 
śruby o zmniejszonym profilu - 
spłaszczona zapewniająca dobre 
oparcie na kości. Gniazda śrub 
sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica 
trzonu śruby 6.5 mm wynosi 4.8 mm.  
Implanty stalowe wykonane z 
materiału  dopuszczonego dla 
rezonansu magnetycznego. 
Biologicznie czyste.                                               

3 SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 6,5MM 
DŁUGOŚĆ GWINTU L=16MM, SKOK CO 
2,75MM, DŁUGOŚC WKRĘTU L=30 -
140MM, MATERIAŁ STAL LUB 
SAMOWIERCĄCY ŚREDNICA FI 7,0MM  
DŁUGOŚĆ GWINTU L=16MM, SKOK CO 1, 
2 i 5MM, DŁUGOŚĆ WKRĘTU 40-100MM 
MATERIAŁ STAL 
lub 
wkręty kaniulowane 
SAMOWIERCĄCE ŚREDNICA FI 
7,0MM DŁ.  GWINTU L=16 MM,, 
SKOK CO  5 MM, DŁ. WKRĘTU 
L=40-100 MM, MATERIAŁ STAL . 
niesterylne,  biologicznie czyste  
lub 
  Śruby kaniulowane, samotnące, 
samogwintujące o średnicy gwintu 6. 
5mm z krótkim gwintem L = 16 mm, 
w długości od 30 mm do 15 0mm. 
Skok długości śruby co 5 mm. 
Kaniulacja śrub powinna umożliwiać 
wprowadzenie drutu Kirschnera o 
średnicy 2,8 mm. Śruby powinny być 
zaopatrzone we wsteczne nacięcia na 
gwincie ułatwiające usunięcie śruby. 
Głowa śruby o zmniejszonym profilu 
- spłaszczona zapewniająca dobre 
oparcie na kości. Gniazda śrub 
sześciokątne - 4.0 mm.  Średnica 
trzonu śruby 6.5 mm wynosi 4.8 mm.  
Implanty stalowe wykonane z 
materiału  dopuszczonego dla 
rezonansu magnetycznego. 
Bioogicznie czyste.                                                          Szt. 80 

     

 Ogółem:        
 
        Sprzęt sterylny i biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne 
otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z 
wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne zafoliowane fabrycznie opakowanie 
jednostkowe producenta (zgodnie z  Ustawą o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz 
Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie 
dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
Uwaga” należy wycenić każdy element kompletu(jeśli dotyczy). 
Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*-niepotrzebne skreślić 
 
 
2) W Części 11 - „Termin i miejsce składania ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.1. 
Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. 
Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria szpitala.11.2. Oferty złożone 
po terminie zwraca się niezwłocznie., a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 
treści: „11.1. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 10:00 w Specjalistycznym Szpitalu 
Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu,  ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 032 – kancelaria 
szpitala. 



11.2. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.” 
 
3) W Części 15 - „Otwarcie ofert” wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie 
złożonych ofert nastąpi w dniu  26 lipca 2019 r. o godzinie 10.45 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.”a w 
miejsce   wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.1. Otwarcie złożonych ofert 
nastąpi w dniu 31 lipca  2019 r. o godzinie 10.30 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.” 
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 24.07.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


