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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/22/08     zamówienia publicznego 
 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę protez ortopedycznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie nr 1: Pakiet 1 

a) Czy Zamawiający dopuszcza zoferowanie: Proteza bezcementowa stawu biodrowego 
całkowita (1 komplet zawiera): 

- Trzpień uniwersalny dla biodra prawego i lewego, ze stopu tytanu prosty, 
bezkołnierzowy, porowaty w 1/3 bliższej pokryty napyleniem tytanowym w co najmniej 10 
rozmiarach, w wersji standard, coxa vara, i high offset, z możliwością zastosowania 
trzpienia rewizyjnego o długości co najmniej 240 mm, 

-głowa metalowa lub ceramiczna o średnicy 28 mm, w minimum 3 rozmiarach 

-panewka bezcementowa typu press – fit w rozmiarach minimum 48 – 66 mm  
z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (2 śruby w komplecie) oraz  
z możliwością zastosowania koszyka rewizyjnego do panewki stawu biodrowego  
– wykonany z czystego tytanu, anatomicznego (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla 
każdej ze stron), umożliwiającego mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki 
polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46,52 lub 
58 mm).Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości 
miednicy za pomocą śrub. Śruby mocujące o średnicy 6,5 mm i długościach od 16 mm do 
68 mm (włącznie) 

-wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm z możliwością co najmniej 10 
stopniowej nadbudowy lub wkładka ceramiczna,  

- w instrumentarium narzędzia do usunięcia trzpienia i panewki 

 Ponadto z uwagi na znaczące różnice w cenie trzpienia rewizyjnego w stosunku do 
trzpienia standardowego, prosimy o bliższe określenie ilości trzpieni rewizyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie protezy o wskazanych 
parametrach.  

Zamawiający nie jest w stanie aktualnie bliżej określić ilości trzpieni rewizyjnych. 
Zamawiającemu chodzi o zabezpieczenie przez Wykonawcę dostarczenia trzpieni 
rewizyjnych w ciągu 24 h od zgłoszenia. 

Pytanie nr 2: Pakiet 1  
b) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: trzpień modularny za stopu tytanu 
pokryty w części bliższej napyleniem tytanowym i mikro Cap w minimum 6 rozmiarach, 
modularne szyjki umożliwiające wybór kąta szyjkowo-trzonowgo w zakresie 130, 135  
i 140 stopni oraz kąta antetorsji + 7,5 ; 0; - 7,5 stopnia oraz offsetu + 5; 0;- 5 mm 
 



  

– głowa metalowa lub ceramiczna 28 mm w minimum 3 rozmiarach z opcją implantacji 
głowy ceramicznej fi. 32 lub 36 mm w minimum 3 rozmiarach z zastosowaniem wkładki 
ceramicznej 
– panewka bezcementowa typu press – fit w rozmiarach minium 48 – 66 mm  
z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (2 śruby w komplecie), bez 
opcji metalowej panewki bezwkładkowej. 
- wkładka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm z możliwością co najmniej  
10 stoponiowej nadbudowy lub wkładka ceramiczna 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie protezy o wskazanych 

parametrach. 
 
Pytanie nr 3: Pakiet 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: 
Proteza cementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet zawiera): 
- trzpień ze stopu CoCrMo, prosty, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, 
bezkołnierzowy, w co najmniej 5 rozmiarach 
- głowa metalowa 28 mm (minimum 3 rozmiary głowy) 
- panewka polietylenowa bezkołnierzowa z rowkami do rozprowadzania cementu  
o średnicy wewnętrznej 28 mm w minimum 10 rozmiarach ze znacznikiem 
rentgenowskim 
- cement kostny z antybiotykiem 2*60 g z zestawem do próżniowego mieszania  
i podawania cementu. 
- w zestawie przyrządy do szczotkowania kanału szpikowego i centralizer 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie protezy o wskazanych 
parametrach. 

 
Pytanie nr 4: Dotyczy: § 5 ust. 1 projektu umowy: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie 
wskazanym w § 2 ust. 1 i 2 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte 
jednostkowym zamówieniem posiadają wady lub braki, o których mowa w § 3 ust.  
4, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.1% (pięć 
dziesiątych procent) wartości jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki  
w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy” 
Pozostawienie zapisów umowy bez zmian, przy odsetkach ustawowych 13,5% w skali 
roku powoduje, iż są one rażąco wygórowane i niezgodne z przepisami KC.  

 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 5 ust. 1 projektu umowy bez zmian. 
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