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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawa endoprotez”. Post. nr 

A.I. 271-8/12. 
 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-8/12 

 
 
 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
W związku z przetargiem ogłoszonym w dn. 10.02.2012 na dostawę endoprotez (Znak 
postępowania A.I. 271-8/12), zgłaszam zapytanie dotyczące SIWZ punkt 3, podpunkt 3.1 część 12 
– „Endoproteza czasowa stawu biodrowego”. 
Czy dopuszczacie Państwo zgłoszenie naszej oferty na w/w asortyment o poniższych parametrach: 
Tymczasowy-dwuczęściowy spacer biodrowy – BIO-SPACER francuskiej firmy Teknimed, 
likwidujący infekcję stawu biodrowego przy zastosowaniu dwuetapowej techniki operacyjnej. 
Opis produktu 
2-częściowy – głowa kości udowej + trzpień udowy. 
W głowie kości udowej BIO-SPACERA (zbudowanej z polietytlenu o dużej gęstości) znajdują się 4 
zbiorniczki (każdy o poj. 1 cm sześcienny), przeznaczone do aplikowania antybiotyku zgodnego z 
wynikami posiewu bakteryjnego oraz leku p-bólowego.  
Umożliwia to celowaną antybiotykoterapię, gwarantuje większą skuteczność i komfort leczenia. 
Aplikacja leków do zbiorniczków odbywa się poprzez niewielkie otwory za pomocą 
umieszczonych oryginalnych zestawie oryginalnych igieł.  
Trzpień jest pokryty cementem kostnym pmma (polimetakrylan metylu) o dużej wytrzymałości 
a jego wnętrze wzmocnione stalą nierdzewną (AISI 316L).  
Pacjent może obciążać operowaną kończynę – kule są niezbędne w pierwszym dniu po zabiegu. 
Rozmiary 
Trzpień dostępny jest w różnych rozmiarach i długościach, głowa kości udowej występuje 
w różnych średnicach. 
  ROZMIARY TRZPIENI  

  Średnica u podstawy (mm)  Długość od podstawy do krętarza  

    mniejszego k. udowej (mm) 

Krótki trzpień Mały 10 92 

  Duży 11 92 

Długi trzpień Mały 10 212 



  Duży 11 212 

  
 

ROZMIARY GŁOWY  

  Średnica (mm)  Odległość od szczytu do podstawy (mm)  

    

 Mały 48 33,6 

 Średni 54 42,7 

 Duży 60 50,4 

Przymiary 
Dzięki przymiarom o różnych rozmiarach i długościach można idealnie dopasować implant do 
anatomii pacjenta. 
Krótki trzpień – mały, duży (rozmiary analogiczne do szerokości trzpieni BIO-SPACERA 
u podstawy). 
Głowa k. udowej – mała, średnia, duża (rozmiary analogiczne do średnic głów BIO-SPACERA).  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Dotyczy Część 7. Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego – ilość - 10 sztuk: 
1. Czy Zamawiający w ramach zwiększenia konkurencyjności dopuści w części 7:  
System endoprotez poresekcyjnych, modularny, umożliwiający elastyczne dopasowanie do 
poziomu i miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ bliższej piszczeli do nasady bliższej kości 
udowej (z endoprotezoplastyką biodra włącznie). Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie 
i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej 
i bezcementowej. Dostępne komponenty zastępującego nasadę bliższą kości udowej. 
Dla  pełniejszego zilustrowania różnych wariantów tego systemu w części dalszej przedstawiam 
różne kompozycje i zestawienia w zależności od rodzaju i poziomu resekcji: 
 
Resekcja nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej.  
a) Trzpienie dystalne, bezcementowe, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 10,5 mm do 

19,5 mm ze skokiem co 1 mm. 
b) Trzpienie dystalne, cementowane, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 9 mm do 17 

mm ze skokiem co 1 mm. 
c) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 12,5 mm do 

22,5 mm ze skokiem co 1 mm. 
d) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 11 mm do 22 

mm ze skokiem co 1 mm. 
e) Segmenty poresekcyjne trzonu kości w rozmiarach: 30 mm – eliptyczny,       oraz od: 30 mm do 

230 mm standardowy,  
f) Komponenty poresekcyjne niemodularne piszczeli:  

−  3cm 11X240; 
−  5cm 9X150; 5CM11X150; 5CM13X150; 5CM15X150;  
−  7cm 9X150; 7CM11X150; 7CM13X150; 7CM15X150; 

g) Komponenty poresekcyjne modularne piszczeli:                                                          
−  5cm; 
−  7cm;  
−  9cm; 

h) Komponenty poresekcyjne całkowite, część udowa stawu kolanowego 
−  7 cm LT/7 cm RT 
−  7 cm LT eliptyczna/7 cm RT eliptyczna 



i) Komponenty polietylenowe wkładki w rozmiarach 12 mm; 14mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 
mm; 

j)  Elementy służące do związania endoprotezy. 
       - polietylenowe łożysko komponentu piszczelowego 
       -  polietylenowe łożyska komponentu udowego 
       -  blokada 
       - jarzmo CoCr 
       - oś 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujęciu w formularzu cenowym dodatkowej pozycji na 
wymagane ostrza w celu przedstawienia rzetelnej oferty cenowej? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 
Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 
c) na 10 % wartości przedmiotu umowy?  
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:  
Czy Zamawiający, w związku ze specyfiką programu magazynowo-księgowego obsługującego 
moduł sprzedaży, który drukuje faktury w nocy, po wysyłce produktu, wyrazi zgodę na wysłanie 
faktury, w formie papierowej, dzień po wysyłce, a w dzień otrzymania asortymentu przez 
Zamawiającego wysłania kopii faktury droga elektroniczną?  
W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie adresu elektronicznego, na który 
będzie można przesyłać faktury.  
Odpowiedź do pytanie 
Zgodnie z § 5 ust. 2 wzoru umowy należność za dostawę będzie płatna przelewem w terminie 30 
dni od daty przedłożenia faktury VAT (...). Zamawiający nie widzi potrzeby wysyłania faktury 
drogą elektroniczną, wymagana jest faktura w wersji papierowej. 
 
Pytanie 
Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:  
Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian 
w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów 
o treści: 
Szkolenia: 
• W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy 
wyrobów medycznych. 

• Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem 
produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.  

• Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi 
maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

• Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel 
z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać 
w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę. 

• Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając 
na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd 
i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia. 



• Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę 
• Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 
• Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej 

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i zawierającym: 
a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, 
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia, 
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, 
d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, 
e) czas trwania poszczególnych szkoleń. 

Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający uwzględnił załącznik nr 2 w treści wzoru umowy – dokument stanowi załącznik do 
niniejszego pisma z odpowiedziami. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w paragrafie  3 ustęp 3  oraz  11 ustęp 2umowy : 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, 
pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  
w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: 
a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, 
b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania 

tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak 
również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu 
należytej ostrożności. 

c. Istotnej zmiany cen przez producenta”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 ustęp 4 zapisu „obciążenia” na 
„uznania”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 8? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 10 ustęp 1 c umowy zapisu „20%” na 
„10%”? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 10 ustępu 4? 
 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w następującym zakresie: 
1. 
§ 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa:  
Endoprotez lub ich części składowych (elementów): …………………………………… 
szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo-
ilościowo-cenową. 

 
2. 
§ 3 ust. 7 przyjmuje brzmienie: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 
poszczególnych endoprotez lub ich części składowych (elementów) szczegółowo opisanych 
w załączniku nr 1 do umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu ich cen 
jednostkowych netto i brutto określonych w w/w załączniku  do kwoty wartości maksymalnej, 
o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana umowy w tym zakresie  wymaga formy 
pisemnej w postaci aneksu, sporządzanego całościowo, adekwatnie do stanu faktycznego.   
 
3. 
Zamawiający dodaje brakujący załącznik nr 2 do wzoru umowy określający zasady 
przeprowadzenia szkoleń. 
 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian (Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści 
ogłoszenia o zamówieniu). 
         
   
                                                                                       
                 Dyrektor 
              mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 
 
 
 
 
Załącznik: 
- załącznik nr 2 do wzoru umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


