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                                                                                                               Kraków, 24 sierpień 2017 r. 
 

  Dotyczy: odpowiedzi na odpowiedzi na pytania w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.  
 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ  

POSTĘPOWANIE A.I.271-20/17 
 

 

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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Części nr 1 (Pakiet 1) na dwie odrębne Części (Pakiety)? 

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału  

w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji  

i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowany w wielu wiodących ośrodkach na terenie Polski 

i Europy. 

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej SIWZ) poprzez wydzielenie z części 1 zamówienia zadania nr 2 do nowej 

części zamówienia. 

Równocześnie zmianie ulega treść załącznika nr 1 do wzoru umowy - który stanowi załącznik do 

udzielonych odpowiedzi. 

 

W wyniku udzielonej odpowiedzi i modyfikacji, zmianie ulega: 
 

-  pkt 4.2. SIWZ, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Zamówienie składa się z 4 części: 

Część 1/ Protezy stawu biodrowego; Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 80 sztuk. 

Część 2/ Endoprotezy rewizyjne; 

Zadanie 1. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna – 3 sztuki. 

Zadanie 2. Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego – 3 sztuki. 

Część 3/ Elementy uzupełniające; 

Zadanie 1. System standardowych reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego – 20 

kpl. 

Zadanie 2. System niestandardowych reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego – 3 

kpl. 

Część 4/ Protezy stawu biodrowego; Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk. 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.”. 

 

-  pkt 5.1. SIWZ, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne 

lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy 

sztucznych stawów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum każda dostawa: 

 dla części 1:  140 000,00 zł (brutto);  

 dla części 2:  25 000,00 zł (brutto);   

 dla części 3:  25 000,00 zł (brutto);  

 dla części 4: 110 000,00 zł (brutto).”. 

 

-  pkt 10.1. oraz 10.2. SIWZ, które przyjmują nowe brzmienie: 

„10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w 

wysokości: 

- dla części 1: 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych, 

- dla części 2: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych, 

- dla części 3: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych. 

- dla części 4: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 

10.2.  Wadium wnoszone: 
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przelewem – wpłacane na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii; nr 19 1020 

2892 0000 5102 0188 7975 z dopiskiem „wadium - Dostawa endoprotez - część 1/2/3/4” tak, aby przed 

upływem terminu składania ofert znajdowało się na ww. rachunku Zamawiającego; 

(…)”. 

 

-  pkt A.1. Formularza oferty.  

Poprawiony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi.  

Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą poprawiony Formularz oferty. 

 

-  wzór Wykazu wykonanych dostaw w zakresie części 1 i 4 zamówienia.  

Poprawiony Wzór Wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.  

 

- Załącznik nr 1 do umowy (Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa endoprotezy 

i elementów) w zakresie części 1 i 4 zamówienia.  

Poprawiony Załącznik nr 1 do umowy (Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa endoprotezy 

i elementów) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą poprawiony Załącznik nr 1 do umowy. 

 

ZASTAW 2: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści: 

Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 80 sztuk 

Trzpień: prosty, nieanatomiczny, ze stopu tytanu, pokryty hydroksyapatytem, w co najmniej 10 

rozmiarach, stożek 12/14. 

Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna, w co najmniej trzech długościach 

szyjki 

Panewke: bezcementowa, typu pressfit pokryta porowatym  tytanem,  z możliwością zastosowania 3 śrub, 

średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.  

Śruby tytanowe o długościach od 20 do 45 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu. 

Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, z offsetem i bez offsetu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści 

Zadanie 2 Endoproteza cementowana stawu biodrowego 120 sztuk 

Trzpień: prosty, nieanatomiczny bezkołnierzowy co najmniej w 10 rozmiarach, konus szyjki 12/14, 

Uniwersalny korek do kanału, pasujący do wszystkich średnic kanału 

Panewka: polietylenowa, w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32 mm, opcjonalnie 

panewka 36mm i panewki zatrzaskowe 28 i 32 mm 

Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa lub pokryta okładziną ceramiczną, co najmniej 4 długości 

szyjki, Cement  kostny: 2 x  40g,  do mieszania próżniowego opcjonalnie  z antybiotykiem.  

Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Wykonawca składając ofertę z zakresem, na który Zamawiający wyraził zgodę – ma obowiązek 

odnotować modyfikację (krótka informacja) na Załączniku do umowy (Specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa endoprotezy i elementów). 

 

ZESTAW 3 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuści: 

Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi 

na powierzchni bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Trzpień w minimum 10 rozmiarach i 3 

wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona 

redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. 

Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza 

z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość 

konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy 

tytanowej pokryte cienką (max 20 mm), bioaktywna (osteoindykcyjną), warstwa fosforanowo – 

wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania 
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w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i Pe. Wkładki panewkowe dostosowane 

do rosnących rozmiarów głów 28 mm, 32 mm,36 mm, i 40 mm. 

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HSLPE, dostosowane do głów 

rosnących 28 mm, 32 mm,36 mm, i 40 mm. 

Głowy wykonane z CoCr o stozku 12/14 i średnicach zewnętrznych  28 mm, 32 mm,36 mm, i 40 mm. 

Stożek 12/14 

Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELT o stożku 12/14 i  śre4dnicach zewnętrznych: 28 mm, 32 

mm,36 mm, i 40 mm. Stożek 12/14 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego przez KCRiO. 

 

ZESTAW 4: 

Pytanie 1: 

Prosimy o doprecyzowanie wymogu Zamawiającego który dotyczy opisu panewki press-fit: „(…) 

z wycięciem na otwór zasłonowy (…)”. Czy wyspecyfikowany opis dotyczy otworu centralnego za 

pośrednictwem którego mocujemy implant na podajniku celem implantacji oraz zaślepienia go później 

zaślepką która znajduje się w zestawie? 

Odpowiedź: 

Wyspecyfikowany opis nie dotyczy otworu centralnego za pośrednictwem którego mocujemy implant na 

podajniku celem implantacji oraz zaślepienia go później zaślepką która znajduje się w zestawie. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się opcjonalnie na głowy wykonane z ZrNb (stop cyrkoni i niobu) - dla 

pacjentów uczulonych na jony metali  - o średnicach 28, 32 i 36 mm w co najmniej 5 rozmiarach długości 

szyjki dająca możliwość zastosowania długości głów od -3 do +12 (15 mm offsetu, większy zakres 

dostosowania offsetu niż pierwotnie wyspecyfikowany) o właściwościach trybologicznych zbliżonych do 

ceramiki? Wraz z pytaniem dołączamy specyfikacje materiału.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuści panewkę polietylenową, cementowaną - z angulacją do 20 stopni dostępna 

w rozmiarach od 40 do 64 mm średnicy (większy zakres niż pierwotnie wyspecyfikowany), ze skokiem 

co 3mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kolnierz do presuryzacji 

cementu. Akceptująca głowy wewnętrzne 22, 28, 32 i 36 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

ZESTAW 5 

Pytanie 1: 

Czy celem umożliwienia dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby oferentów 

Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 1. Protezy stawu biodrowego Zadania Nr 1 przez 

utworzenie oddzielnej Części? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania – „ZESTAW 1”. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Część 1 dopuści możliwość zaoferowania trzpienia pokrytego w 

całości hydroksyapatytem? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Część 1 dopuści możliwość zaoferowania głowy ceramicznej o 

średnicy 28 i 32mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Część 1 dopuści możliwość zaoferowania panewki  tytanowej, typu 

press-fit, pokrytej hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. Panewka w 

rozmiarach od Ø 42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji dwiema 

śrubami? 

 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6 

Pytanie 1 

Mając na uwadze art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 – protezy stawu biodrowego 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie zdania nr 2 (endoproteza cementowa stawu biodrowego – 

120 szt) z pakietu nr 1 w odrębny wg poniższego opisu: 

Trzpień: prosty, nieanatomiczny bezkołnierzowy samocentrujący, co najmniej w 10 rozmiarach, konus 

szyjki 12/4 

Panewka: polietylenowa, w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32mm w wersji 0 i 10 

stopniowa i zatrzaskowa 32 mm. 

Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa lub tytanowa pokryta okładziną ceramiczną, co najmniej 4 

długości szyjki. 

Cement kostny2 x 40 g, do mieszania próżniowego opcjonalnie z antybiotykiem. 

Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki. 

Blokada kanałowa korek polietylenowy w co najmniej dwóch rozmiarach 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Wydzielenie - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania – 

„ZESTAW 1”. 

Wykonawca składając ofertę z zakresem, na który Zamawiający wyraził zgodę – ma obowiązek 

odnotować modyfikację (krótka informacja) na Załączniku do umowy (Specyfikacja 

asortymentowo-ilościowo-cenowa endoprotezy i elementów). 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający 

dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ. 

Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, 

będącymi wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 24/08/2017 r. 
 

Załączniki: 

- poprawiony „Formularz oferty” 

- poprawiony „Załącznik nr 1 do umowy” 

- poprawiony „Wykaz dostaw” (część 1 i 4 zamówienia) 

- poprawiony „Opis przedmiotu zamówienia” 

- ogłoszenie przekazane do TED 

 
    Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                         dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 


