
 

Toruń, dn. 12 września 2022 r. 

L.dz. SSM.DZP.200.106.2022 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

implantów ortopedycznych. 

 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach: 07.09.2022 r. oraz 08.09.2022 r. 

pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i 

udzielonej na nie odpowiedzi. 

  

Pytania 

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. I (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

1. Gwóźdź tytanowy udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy, sterylny. 

Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. 

Gwóźdź o kącie szyjkowo-trzonowym 120º, wygięcie w części bliższej 6º. Uniwersalny gwóźdź 

przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz 

podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm 

pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W  części dalszej możliwość 

wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden 

do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość 

blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 

60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 

mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 

0-30mm stopniowane co 5mm. 

1.1 Gwóźdź o średnicy od 9 do 13 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

1.2 Gwóźdź o średnicy od 14 do 16 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

1.3 Śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm 

1.4 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

1.5 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

1.6 Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm 

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. II (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, 

sterylny, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, krótki o długości 

180-280mm, długi lewy i prawy o długości 340-420mm; średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 

125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową standardową lub teleskopową Ø 11mm 

(dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed 

spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem 

antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden 

lub dwa otwory dynamiczne pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. 

2.1 Gwóźdź krótki  

2.2 Gwóźdź długi 

2.3 Śruba doszyjkowa dł. od 80 mm do 12 mm 

2.4 Śruba dystalna blokująca 4,5mm dł. 26-100mm 

2.5 Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm 

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. III (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Tytanowy uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy 

metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, 

sterylny, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 300mm do 480mm do 

długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co 



 

najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 

otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i 

kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami 

samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w 

części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami 

o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu 

złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany 

wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa 

w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. 

3.1 Gwóźdź o średnicy od 9 do 15 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

3.2 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

3.3 Zaślepka w długościach od 0 mm do 20 mm 

3.4 Śruby blokujące trzonowe Ø 6,5mm dł. 65-125mm 

3.5 Zespół blokujący Ø 6,5mm dł. 50-105mm 

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. IV (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy, śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – 

wielopłaszczyznowy, sterylny, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z 

kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 

180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części 

proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części 

proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź 

blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w 

trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość 

wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie 

gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. 

4.1 Gwóźdź kaniulowany o średnicy od 8 do 13 mm, w długościach od 250 do 465 mm 

4.2 Śruby blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm oraz 5,0 mm dł. 26-100mm 

4.3 Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 mm do 15 mm 

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. V (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy odpiętowy sterylny. Gwóźdź wygięty pod kątem 8 stopni w części bliższej. 

Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa w części bliższej. Możliwość blokowania gwoździa  w kości 

piętowej. Blokowanie w części bliższej i dalszej gwoździa śrubami 4,5 mm, w części bliższej prostopadle 

przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej 

gwoździa. Średnice: 10, 11, 12 mm i długości 150, 180 i 240 mm. Śruby blokujące z gniazdem 

sześciokątnym.  

5.1 Gwóźdź o średnicy 10, 11 i 12 mm i długości 150, 180 do 240 mm.  

5.2 Śruby blokujące o średnicy Ø 4,5mm dł. 26-100mm 

5.3 Śruby blokujące o średnicy Ø 4,5mm dł. 26-100mm 

5.4 Zaślepka do gwoździa 

5.5 Śruby blokujące o średnicy Ø 4,5mm dł. 26-100mm 

6. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. VI (Tabela A)dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy 

(rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy, sterylny. Wersja krótka L=150mm oraz długa 190-280mm, 

średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory 

gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych 

możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej 



 

posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory 

ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla 

gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty 

blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-

30mm stopniowane co 5mm. 

6.1 Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł. 150 mm 

6.2 Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł. 190-280mm 

6.3 Śruby blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm oraz 3,5 mm dł. 10-34mm 

6.4 Śruby blokujące o średnicy 5,0 i długościach 26-100 mm  

6.5 Zaślepka do gwoździa 

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. I (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

1. Gwóźdź tytanowy udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy, sterylny. 

Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. 

Gwóźdź o kącie szyjkowo-trzonowym 120º, wygięcie w części bliższej 6º. Uniwersalny gwóźdź 

przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz 

podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm 

pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W  części dalszej możliwość 

wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden 

do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość 

blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 

60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 

mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 

0-30mm stopniowane co 5mm. 

1.1 Gwóźdź o średnicy od 9 do 13 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

1.2 Gwóźdź o średnicy od 14 do 16 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

1.3 Śruby doszyjkowe o średnicy 6.5 mm i długościach od 60 mm do 130 mm 

1.4 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

1.5 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

1.6 Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 20 mm 

8. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. II (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, 

sterylny, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, krótki o długości 

180-280mm, długi lewy i prawy o długości 340-420mm; średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 

125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową standardową lub teleskopową Ø 11mm 

(dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed 

spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem 

antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden 

lub dwa otwory dynamiczne pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. 

2.1 Gwóźdź krótki  

2.2 Gwóźdź długi 

2.3 Śruba doszyjkowa dł. od 80 mm do 12 mm 

2.4 Śruba dystalna blokująca 4,5mm dł. 26-100mm 

2.5 Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 mm do 15 mm 

9. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. III (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Tytanowy uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy 

metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, 

sterylny, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 300mm do 480mm do 

długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co 



 

najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 

otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i 

kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami 

samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w 

części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami 

o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu 

złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany 

wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa 

w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. 

3.1 Gwóźdź o średnicy od 9 do 15 mm, w długościach od 300 do 480 mm 

3.2 Śruby dystalne blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm  

3.3 Zaślepka w długościach od 0 mm do 20 mm 

3.4 Śruby blokujące trzonowe Ø 6,5mm dł. 65-125mm 

3.5 Zespół blokujący Ø 6,5mm dł. 50-105mm 

10. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. IV (Tabela A) dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy, śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – 

wielopłaszczyznowy, sterylny, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z 

kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 

180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części 

proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części 

proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź 

blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w 

trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość 

wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie 

gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. 

4.1 Gwóźdź kaniulowany o średnicy od 8 do 13 mm, w długościach od 250 do 465 mm 

4.2 Śruby blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm oraz 5,0 mm dł. 26-100mm 

4.3 Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 mm do 15 mm 

11. Czy Zamawiający w Zadaniu 11 poz. V (Tabela A)dopuści możliwość zaoferowania: 

Gwóźdź tytanowy śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy 

(rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy, sterylny. Wersja krótka L=150mm oraz długa 190-280mm, 

średnica 6-9mm dla wersji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory 

gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych 

możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej 

posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory 

ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla 

gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty 

blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-

30mm stopniowane co 5mm. 

6.1 Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł. 150 mm 

6.2 Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy dł. 190-280mm 

6.3 Śruby blokujące o średnicy 4,5 i długościach 26-100 mm oraz 3,5 mm dł. 10-34mm 

6.4 Śruby blokujące o średnicy 5,0 i długościach 26-100 mm  

6.5 Zaślepka do gwoździa 

Odpowiedź na pytania 

Zgodnie z SWZ. 



 

  

 

Pytanie 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY – dotyczy zadania nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisów wynikających z § 4  w pkt.1  odstąpi od 

utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego „banku” oferowanych produktów.  

Na  

Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt i 

ryzyko Dostawcy 

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnia 12/09/2022 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania 


