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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/1/36/07    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: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie  

3 pkt 7: po „wyrobie medycznym” dodać „z winy Wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w Paragrafie  

5 pkt 1: „jednostkowego zamówienia” na „towarów niedostarczonych w terminie”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w Paragrafie  

5 pkt 2) i 3): „ogólnej wartości zamówienia” na „niezrealizowanej części umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 
 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie  

6 pkt 2): „W przypadku powtarzających się opóźnień Zamawiającego w zapłacie należności  

z tytułu niniejszej umowy Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym”? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 

 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w Paragrafie 

6 pkt 4):? 

Odpowiedź: Zamawiającemu trudno jest określić jaką zmianę ma na myśli pytający,  

w związku z tym udzielenie odpowiedzi jest niemożliwe. 

  

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w Paragrafie  

9 pkt 1): „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej 



  

umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy 

automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) 

zakresie.”? 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany w projekcie umowy. 

 
Pytanie nr 7: Czy w Pakiecie 1 Zamawiający zaakceptuje panewkę polietylenową typu 

Muller w rozmiarach 42-58 mm z zachowaniem pozostałych parametrów granicznych? 

Odpowiedź: W Pakiecie 1 Zamawiający nie akceptuje panewki polietylenowej typu Muller  

w rozmiarach 42-58 mm z zachowaniem pozostałych parametrów granicznych. 

 

Pytanie nr 8: Czy w Pakiecie 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie trzpienia wykonanego  

z CoCrMo oraz głowy metalowej o średnicy zewnętrznej 28 mm w 5 rozmiarach długości 

szyjki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie 9 zaoferowania trzpienia wykonanego  

z CoCrMo oraz głowy metalowej o średnicy zewnętrznej 28 mm w 5 rozmiarach długości 

szyjki. 

 

Pytanie nr 9: Czy w Pakiecie 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie głowy bipolarnej 

zwiększającej średnicę zewnętrzną o 1 mm (skok co 1 mm)? 

Odpowiedź: W Pakiecie 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowy bipolarnej 

zwiększającej średnicę zewnętrzną o 1 mm (skok co 1 mm). 

 

Pytanie nr 10: Czy w Pakiecie 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie cementu kostnego 

1x40g? 

Odpowiedź: W Pakiecie 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cementu kostnego 1x40g.

  

Pytanie nr 11: Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał próbki 

oferowanego asortymentu? Czy na otwarciu ofert przedstawiciel Wykonawcy powinien 

dokonać prezentacji implantów oraz instrumentarium? Czy też wystarczy wysłanie, wraz  

z ofertą wzorów oferowanych endoprotez? 

Odpowiedź: W celu oceny próbek oferowanego asortymentu należy dostarczyć wraz z ofertą 

wzory oferowanych endoprotez, z opisem lub katalogiem obejmującym narzędzia  

z instrumentarium.  

 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

       
A.T.R.        

 

 

 



  

Chojnice, 17 lipca 2007 r. 
 
        

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380/2/36/07    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: 

 

PAKIET NR 1: 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie całkowicie hermentycznie 

zamkniętego zestawu do ręcznego próżniowego mieszania i podawania cementu, 

zawierającego 60g cementu kostnego i czy jeśli nie to możemy uprzejmie prosić o wyłączenie 

z pakietu zestawu do próżniowego podawania cementu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie całkowicie hermentycznie zamkniętego 

zestawu do ręcznego próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierającego 60g 

cementu kostnego.  

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panewki cementowej sferycznej  

z podwójnym stalowym pierścieniem widocznym w rtg o średnicy wewnętrznej dopasowanej 

do rozmiaru głowy, tj. 22.2mm, 28 i 32 mm i o rozmiarach zewnętrznych 44-64? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panewki cementowej sferycznej  

z podwójnym stalowym pierścieniem widocznym w rtg o średnicy wewnętrznej dopasowanej 

do rozmiaru głowy, tj. 22.2mm, 28 i 32 mm i o rozmiarach zewnętrznych 44-64. 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie nakładanego centralizera? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakładanego centralizera. 
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zestawie trzpienia o wydłużonej 

długości – 20cm przeznaczonego do zastosowań rewizyjnych? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zestawie trzpienia o wydłużonej 

długości – 20cm przeznaczonego do zastosowań rewizyjnych. 
 

PAKIET NR 2 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga posiadania przez endoprotezę systemu 

zapobiegającego jej rotacji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadanie przez endoprotezę systemu zapobiegającego 

jej rotacji.  

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga posiadania przez endoprotezę systemu 

umożliwiającego jej usunięcie, tj. otworu w części bliższej oraz narzędzia do usuwania 

trzpienia? 



  

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadanie przez endoprotezę systemu umożliwiającego 

jej usunięcie, tj. otworu w części bliższej oraz narzędzia do usuwania trzpienia. 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jako rozwiązania opcjonalnego 

panewki sferycznej gwintowanej na całej wysokości, zaślepianej w części centralnej 

wykonanej ze stopu tytanu oraz napylonej czystym porowatym tytanem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako rozwiązania opcjonalnego panewki 

sferycznej gwintowanej na całej wysokości, zaślepianej w części centralnej wykonanej ze 

stopu tytanu oraz napylonej czystym porowatym tytanem. 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkładek ceramicznych o średnicy 

wewnętrznej 32mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładek ceramicznych o średnicy 

wewnętrznej 32mm. 
 

PAKIET NR 6 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania protezy typu Austin Moore w wersji 

standardowej i wąskiej wykonanej ze stopu tytanu i o średnicach głowy w zakresie  

39-55mm? 

Odpowiedź: W pakiecie nr 6 Zamawiający wymaga zaoferowania protezy typu Austin Moore  

w wersji standardowej i wąskiej wykonanej ze stopu tytanu i o średnicach głowy w zakresie 

39-55mm. 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protezy składającej się z trzpienia 

wykonanego z metali biologicznie obojętnych (tak, jak w Pakiecie nr 1), głowy metalowej  

w 5 rozmiarach długości szyjki oraz głowy bipolarnej od 42 do 55mm ze skokiem co 1mm 

oraz zestawu do próżniowego mieszania i podawania cementu zawierającego 60g cementu 

kostnego? Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania cementu 60g to czy możliwe jest 

wyłączenie cementu do oddzielnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protezy składającej się z trzpienia 

wykonanego z metali biologicznie obojętnych (tak, jak w Pakiecie nr 1), głowy metalowej  

w 5 rozmiarach długości szyjki oraz głowy bipolarnej od 42 do 55mm ze skokiem co 1mm 

oraz zestawu do próżniowego mieszania i podawania cementu zawierającego 60g cementu 

kostnego.  
 

Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
A.T.R.        

 

 


