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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/49/08     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: Czy  w Pakiecie nr 1  w ramach minimalnej ilości 10-ciu rozmiarów, Zamawiający 
wymaga zaoferowania trzpieni o długości 110mm dla bioder dysplastycznych oraz trzpieni  
o długościach ponad 200mm dla zabiegów rewizyjnych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania trzpieni o długości 110mm dla bioder 
dysplastycznych i przekraczających 200mm dla zabiegów rewizyjnych, w ramach minimalnej ilości 10-
ciu rozmiarów, aczkolwiek posiadanie takowych trzpieni w ofercie jest z punktu widzenia operatorów 
mile widziane. 
 
Pytanie nr 2: Czy w Pakiecie nr 4 poprzez  zapis „ proteza kłykciowa tylno stabilizowana” Zamawiający 
wymaga zaoferowania zarówno wkładki mocowanej w elemencie piszczelowym zatrzaskowo jak  
i wkładki rotującej, wybór opcji śródoperacyjnie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania wkładki zatrzaskowej. 
 
Pytanie nr 3: Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy o parametrach: 
Endoproteza bezcementowa biodra 
Trzpień, prosty, uniwersalny (nieanatomiczny), zwężający się dystalnie, tytanowy, bez kołnierza; 
porowaty na całej długości oraz na całej długości pokryty hydroksyapatytem,  w rozmiarach od 110mm 
(trzpień dysplastyczny) do 190mm długości i przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, posiadający 
nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie 
możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 
130mm do 170mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych typu 
High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości pomiędzy osią trzpienia,  
a środkiem głowy endoprotezy i zwiększonej długości szyjki)  oraz trzpień rewizyjnych, których 
wymagana długość to: minimum 180mm do 240mm, w minimum 5 rozmiarach. Trzpień musi 
posiadać szczeliny w części dystalnej zwiększające elastyczność trzpienia. Stożek 12/14. 
Głowa metalowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego o średnicy 28mm lub 36mm w 5 - ciu 
długościach szyjki. 
Panewka bezcementowa, sferyczna, tytanowa, typu press-fit, posiadająca okładzinę typu „porocoat”, 
pełna lub z 3 otworami dającymi możliwość zastosowania śrub mocujących, w rozmiarach 
zewnętrznych od 46 do 66mm ze skokiem co 2mm.  
Wkład polietylenowy neutralny lub z offsetem 4mm i dodatkowo 10 - cio stopniowym stropem 
wykonany z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu 
specjalne właściwości nazywane „cross link  polietylen” w rozmiarach 46-66mm ze skokiem co 2mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie może dopuścić do zaoferowania protezy, w której parametry zostały 
sformułowane następująco „trzpień musi posiadać szczeliny…” – takie określenie stawiałoby jednego 
oferenta w uprzywilejowanej pozycji. 
 
Pytanie nr 4: Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy o parametrach: 
Endoproteza cementowa stawu kolanowego              
Kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem 
lub wycięciem więzadeł krzyżowych, modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, 
cementowana, bez rzepki, ,modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości „cross link 
polietylen” o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie : odpowiednio 8mm, 
10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki 
zapewniającej półzwiązanie protezy, oraz z możliwością zastosowania (śródoperacyjnie) trzpieni 
przedłużających oraz podkładek wyrównawczych. Elementy cementowane bez ostrych krawędzi 



  

zmniejszające ryzyko pęknięć cementu. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wkładki 
rotującej . Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór opcji śródoperacyjnie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (implant pokryty powłoką ceramiczną). 
 
Pytanie nr 5: Czy zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia kompletu napędów ortopedycznych 
(wiertarka i piła oscylacyjna) oraz dostarczenia ostrzy do piły oscylacyjnej (1 ostrze do co czwartej 
protezy) do każdego Pakietu? 
Odpowiedź: Tak, zostało to określone w SIWZ. 
 
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 produkt o parametrach: 
Panewka bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa, typu press-fit, posiadająca okładzinę typu 
„porocoat”, pełna lub z 3 otworami dającymi możliwość zastosowania śrub mocujących, w rozmiarach 
zewnętrznych od 48 do 66mm ze skokiem co 2mm. Z możliwością śródoperacyjnego wyboru wkładu 
ceramicznego lub wkładu polietylenowego neutralnego lub z okapem i wykonanego z polietylenu 
wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni co daje mu specjalne właściwości 
nazywane „cross link polietylen” w rozmiarach 48-66mm ze skokiem co 2mm. Głowa ceramiczna lub 
metalowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego o średnicy 28mm lub 36mm? 
Odpowiedź: Możliwość zastosowania wkładki ceramicznej i głowy ceramicznej może być 
odpowiednikiem określonej w SIWZ głowy metalowej pokrytej okładziną ceramiczną, a oferta głów  
o średnicy 36mm jest jak najbardziej do przyjęcia. 
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