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                                                                                               Kraków, 15 listopada 2018 r. 

 

Dotyczy: postępowania na „Dostawę endoprotez”.  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

POSTĘPOWANIE A.I.271-21/18  

WYKONAWCY WG ROZDZIELNIKA 
 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, 

że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 

Pytanie  

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 2: 

Czy Zamawiający w części 1 dopuści system składający się: 

Trzpień bezcementowy przynasadowy, krótki tzw (short stem), tytanowy, bezcementowy, posiadający 

kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz 

dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. 

Stożek 12/14. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. 

Panewka bezcementowa bezotworowa w rozmiarach 46-64 mm lub z otworami w rozmiarach 46-74 mm. 

Panewka tytanowa o makrostrukturze ząbków o różnym nachyleniu ułatwiającej pierwotną stabilizację. 

Panewka przystosowana wyłącznie do wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące 

w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze montażowym w celu centralizacji wkładki. Panewka o 

udokumentowanej ponad 20 letniej historii klinicznej. 

Wkładka polietylenowa  do panewki 0° lub inklinacją 10° z wypustką ułatwiającą centralizację. 

Śruby panewkowe 6,5 mm średnicy i o długości od 15 do 60 mm co 5. 

Głowa ceramiczna w rozmiarach 28; 32; 36 w przynajmniej 3 długościach szyjki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 2 systemu składającego się z: 

Trzpień bezcementowy tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina zwężający się dystalnie, bez 

kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, 

pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek 12/14. Trzpień o udokumentowanej 

ponad 30 letniej historii klinicznej. 

Panewka bezcementowa bezotworowa w rozmiarach 46-64 mm lub z otworami w rozmiarach 46-74 mm. 

Panewka tytanowa o makrostrukturze ząbków o różnym nachyleniu ułatwiającej pierwotną stabilizację. 

Panewka przystosowana wyłącznie do wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące 

w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze montażowym w celu centralizacji wkładki. Panewka o 

udokumentowanej ponad 20 letniej historii klinicznej. 

Wkładka polietylenowa  do panewki 0° lub inklinacją 10° z wypustką ułatwiającą centralizację. 

Śruby panewkowe 6,5 mm średnicy i o długości od 15 do 60 mm co 5. 

Głowa ceramiczna w rozmiarach 28; 32; 36 w przynajmniej 3 długościach szyjki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie  

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr  4: 

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści system składający się z: 

Trzpień bezcementowy przynasadowy, krótki tzw (short stem), tytanowy, bezcementowy, posiadający 

kształt klina zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz 

dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. 

Stożek 12/14. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. 
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Panewka bezcementowa bezotworowa w rozmiarach 46-64 mm lub z otworami w rozmiarach 46-74 mm. 

Panewka tytanowa o makrostrukturze ząbków o różnym nachyleniu ułatwiającej pierwotną stabilizację. 

Panewka przystosowana wyłącznie do wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące 

w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze montażowym w celu centralizacji wkładki. Panewka o 

udokumentowanej ponad 20 letniej historii klinicznej. 

Wkładka polietylenowa  do panewki 0° lub inklinacją 10° z wypustką ułatwiającą centralizację. 

Śruby panewkowe 6,5 mm średnicy i o długości od 15 do 60 mm co 5. 

Głowa ceramiczna w rozmiarach 28; 32; 36 w przynajmniej 3 długościach szyjki. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie  

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr IX 

„Czy w Pakiecie IX  Zamawiający dopuści również: TM Total Ankle, Endoproteza stawu skokowego. 

Implant wprowadzany z dostępu bocznego, przezstrzałkowego. 

Element piszczelowy - wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz  

wkładki HCLP. 

- 6 rozmiarów elementu piszczelowego 

- 3 wysokości wkładki polietylenowej 

Element skokowy - Dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu  oraz z tantalu. 

Ruch wpółpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka. 

Połączenie kość -metal zgodne z naturalną strukturą kości- trabecular metal. 

Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: 

- możliwe rotacja osiowa 

- możliwe przesunięcia AP 

- 6 rozmiarów 

Wkładka polietylenowa HCLP.  

Jednorazowy zestaw wierteł i drutów?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), prosimy 

o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

    

               Z poważaniem 

 

 mgr Teresa Zalewińska - Cieślik  

Dyrektor 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x adresat wg rozdzielnika 

1 x aa 
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