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Znak: AE/ZP-27-55/18                                                       Tarnów, 2018-07-23 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy: sprzętu 

medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin  

oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia 

wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele  dla Specjalistycznego Szpitala 

im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu 

równoważnego, różniącego się parametrami technicznymi nie wpływającymi na jakość i efektywność 

produktu tj. 

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej 

monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, 

gęstości 23g\m2 (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g\m2. Siatka do plastyki przedniej z 4 

ramionami.  

Tylne ramiona wykonane ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien 

polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone 

stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania 

ramion w celu dostosowania ułożenia implantu. Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy 

polipropylenowych pierścieni, zakładanymi dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. 

Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do 

sakrospinofiksacji ( narzędzie jednorazowe w zestawie). 

Ramiona przednie wykonane równie ze stożkowej siatki kanalikowej z monofilamentnych włókien 

polipropylenowych zakładane przezzasłonowo, zakończone polipropylenowymi, ruchomymi 

kotwicami mocującymi, zakładane jednorazowym narzędziem (w zestawie). 

Ramiona przednie i tylne z możliwością regulacji śródoperacyjnie. 

Możliwe jest docinanie implantu zależnie od potrzeb. 

SKŁAD ZESTAWU: 

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia 

składa się z : 

 Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu 

 narzędzia do mocowania ramion tylnych w więzadle krzyżowo-kolcowym 

 narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki 

 narzędzia do przejścia przezzasłonowego 

 narzędzia do zablokowania ramion przednich  

opcjonalnie 

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z ultralekkiej 

monofilamentnej, niewchłanialnej siatki polipropylenowej. Siatka o dużych porach 3.4mm x 4.2mm, 

gęstości 23g\m2 (w części środkowej) i w części bocznej 58,1g\m2. Siatka do plastyki tylnej z 2 

ramionami mocowanymi w więzadle krzyżowo –kolcowym. Ramiona wykonane ze stożkowej siatki 

kanalikowej z monofilamentnych włókien. polipropylenowych (ułatwiające wprowadzenie i 

podwieszenie podczas zabiegu korekcji), zakończone stalowymi kotwicami do mocowania w więzadle 

krzyżowo-kolcowym, z możliwością podciągania ramion w celu dostosowania ułożenia implantu.  
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Ramiona utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni , zakładanymi 

dedykowanymi do tego jednorazowymi narzędziami. Ramiona mocowane w więzadle krzyżowo-

kolcowym przy pomocy narzędzia dedykowanego do sakrospinofixacji (narzędzie jednorazowe w 

zestawie). Ramiona z możliwością regulacji śródoperacyjnie. Możliwe jest docinanie implantu zależnie 

od potrzeb. 

SKŁAD ZESTAWU: 

Jednorazowy zestaw do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia 

składa się z : 

 Siatki- wszystkie elementy (siatka i ramiona) integralną część implantu 

 narzędzia do mocowania ramion w więzadle krzyżowo-kolcowym 

 narzędzi do załadowania pierścieni zabezpieczających ramiona siatki 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 obu opisanych w pytaniu zestawów. 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


