
 

Toruń, dn. 13 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 Wykonawcę w dniu 09.09.2022 r. pytaniami do SWZ 

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich  treści i udzielonej na nie 

odpowiedzi (Pytania do zadania nr 11 : Gwoździe śródszpikowe II). 

  

Pytanie 

Pytanie nr 1 dot. pkt 1-1.6:   

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Gwóźdź kaniulowany do kości udowej anatomiczny: 

prawy-lewy, o średnicach 9-10-11 i długościach 300-420 z przeskokiem co 20 mm oraz średnicy 12 mm i 

długościach 380-400-420 mm. W części proksymalnej skośnie zakończony. Boczno-przyśrodkowe zagięcie 

gwoździa w części proksymalnej wynosi 5° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Dwie 

opcje blokowania w części proksymalnej w zależności od rodzaju sytuacji klinicznej. Możliwość blokowania 

proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o, umożliwiających leczenie złamań 

podkrętarzowych. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego za pomocą śrub o średnicy 4,9 

mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej za pomocą ramienia celowniczego, w części dystalnej za 

pomocą celownika którego konstrukcja minimalizuje konieczność użycia promieni RTG, dołączonych do 

zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 6,9 mm oraz długościach 60-115 mm 

z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz 

długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm.  Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Zaślepka w czterech długościach  0-15 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

Pytanie nr 2 dot. pkt 2-2.5:  Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Gwóźdź anatomiczny typu 

Gamma . Średnica gwoździa w części proxymalnej mierzona od strony boczno - przyśrodkowej ⌀ 15.8mm, 

natomiast od strony tylno-przedniej ⌀17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej 

występujący w 4 średnicach: ⌀ 9mm,10mm,11mm oraz 12mm.  Boczno - przyśrodkowe zagięcie gwoździa 

wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 

170mm,200mm oraz 240mm. Długości gwoździ długich: 300mm,340mm,380mm,420mm. Sterylny. Materiał: 

stop tytanu. Śruba główna nie wymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie 

wrzecionowatym zapobiegający przed jej rotacją. Śruba posiada helikalne ostrze. Średnica śruby ⌀10.5mm, 

długości L= 75mm-120mm z przeskokiem co 5mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba do blokowania 

dystalnego z gwintem hexagonalnym o średnicy ⌀ 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm z przeskokiem co 

2mm, oraz o długości L=85mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch 

długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

Pytanie nr 3 dot. pkt 3-3.5: Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Gwóźdź kaniulowany do 

kości udowej - odkolanowy. Gwóźdź krótki o średnicach 10-11-12 mm i długości 160-260 mm z przeskokiem 

co 20 mm. Gwóźdź długi o średnicach 9-10-11 mm i długości 280-400 mm z przeskokiem co 20 mm. Dwie 

opcje blokowania w części kłykciowej w zależności od sytuacji klinicznej. Możliwość wielopłaszczyznowego 

krzyżowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 4,9 mm. Blokowanie gwoździa w części 

proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: 

stop tytanu. Śruba główna do blokowania w części kłykciowej o średnicy 12,5 mm i długości 40-90 mm z 



 

przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 6 mm oraz długościach 

40-90 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz 

długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Zaślepka w dwóch długościach 0-15 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Gwóźdź kaniulowany do kości 

udowej anatomiczny: prawy-lewy, o średnicach 9-10-11 i długościach 300-420 z przeskokiem co 20 mm oraz 

średnicy 12 mm i długościach 380-400420 mm. W części proksymalnej skośnie zakończony. Boczno-

przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 5° co umożliwia wprowadzenie od szczytu 

krętarza większego. Dwie opcje blokowania w części proksymalnej w zależności od rodzaju sytuacji klinicznej. 

Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o, 

umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania 

dystalnego za pomocą śrub o średnicy 4,9 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej za pomocą 

ramienia celowniczego, w części dystalnej za pomocą celownika którego konstrukcja minimalizuje 

konieczność użycia promieni RTG, dołączonych do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Śruba 

blokująca o średnicy 6,9 mm oraz długościach 60-115 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop 

tytanu. Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 

85 mm.  Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Zaślepka w czterech długościach  0-15 mm. Niesterylna. Materiał: 

stop tytanu.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

Pytanie nr 4 dot. pkt 4-4.3:  Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Gwóźdź kaniulowany do 

kości piszczelowej,  o średnicach 8-9 mm i długościach 255-360 mm z przeskokiem co 15 mm oraz o średnicach 

10-11 mm i długościach 255-390 mm z przeskokiem co 15 mm. W części proksymalnej skośnie zakończony. 

Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub dwugwintowych o średnicy 5 

mm oraz jednopłaszczyznowo za pomocą śrub o średnicy 4 mm (dla gwoździ o średnicy 8-9 mm) lub śrub o 

średnicy 4,9 mm (dla gwoździ o średnicy 10-11 mm). Blokowanie dystalne, wielopłaszczyznowe z 

możliwością niskiego blokowania, za pomocą śrub o średnicy 4 mm lub 4,9 mm w zależności od średnicy 

gwoździa. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej za pomocą ramienia celowniczego, w części dystalnej 

za pomocą celownika którego konstrukcja minimalizuje konieczność użycia promieni RTG, dołączonych do 

zestawu. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca dwugwintowa o średnicy 5 mm oraz długościach 

30-80 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz 

długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Śruba blokująca o średnicy 4 mm oraz długościach 24-66 mm z przeskokiem co 2 mm. Niesterylna. Materiał: 

stop tytanu. Zaślepka o długości 0-15 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie  

Pytanie nr 5 dot. pkt 5-5.5:  Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do 

kości ramiennej,  o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. 

Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej 

oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o 

długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. 

Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem 

co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu?  

Odpowiedź na pytanie 

Zgodnie z SWZ. 

 

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
Dnia 13/09/2022 r. odpowiedzi na pytania do SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania 


