
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Kraków, 13 sierpnia 2012 r. 

 
    

 

  

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  
 
      

 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.  Post. nr A.I. 271-36/12. 

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 Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 1 

1. Czy Zamawiający dopuści poniższy system: 

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: 

a) Komponenty poresekcyjne całkowite, część udowa stawu kolanowego. 

- 7 cm LT/7 cm RT 

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

c) Elementy służące do związania endoprotezy. 

- polietylenowe łorzysko komponentu piszczelowego 

- polietylenowe łorzyska komponentu udowego 

- blokada 

- jarzmo CoCr 

- oś 

d) Komponenty odtwarzające powierzchnię piszczeli:  

- Taca piszczelowa modularna krótka: 67 mm; 71 mm; 75 mm; 79 mm; 83 mm; 

e) Trzpienie dystalne, bezcementowe, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 10,5 mm do 19,5 

mm ze skokiem co 1 mm. 

f) Trzpienie dystalne, cementowane, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 9 mm do 17 mm ze 

skokiem co 1 mm. 

g) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 12,5 mm do 22,5 

mm ze skokiem co 1 mm. 

h) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 11 mm do 22 mm 

ze skokiem co 1 mm. 

oraz 

- Puls lavage 

- Jedno ostrze do piły do każdego zabiegu” 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 1 

Czy ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści dostawę implantów w 

formie LoanerSet, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym?” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 

„Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 3 

1. Czy w części trzeciej zamawiający dopuści system: 

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 bliższej kości udowej (endoproteza stawu biodrowego bez komponentu głowy 

i panewki). 

a) Komponenty poresekcyjne części bliższej stawu biodrowego  

   - komponent proksymalny  7 cm RT 

   - komponent proksymalny  7 cm LT 

   - komponent proksymalny z krętarzem  7 cm RT 

   - komponent proksymalny z krętarzem  7 cm LT 

b) Segmenty poresekcyjne trzonu kości w rozmiarach: 30 mm – eliptyczny oraz od: 30 mm do 230 mm 

standardowy,  

c) Trzpienie dystalne, bezcementowe, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 10,5 mm do 19,5 

mm ze skokiem co 1 mm. 

d) Trzpienie dystalne, cementowane, krótkie-proste. O długości: 90 mm i średnicach: 9 mm do 17 mm ze 

skokiem co 1 mm. 

e) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 12,5 mm do 22,5 

mm ze skokiem co 1 mm. 

f) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 150 mm i średnicach: 11 mm do 22 mm ze 

skokiem co 1 mm. 

g) Trzpienie dystalne, bezcementowe, anatomiczne. O długości: 225 mm i średnicach: 12,5 mm; 14,5 

mm; 16,5 mm; 18,5 mm. 

h) Trzpienie dystalne, cementowane, anatomiczne. O długości: 225 mm i średnicach: 11 mm; 13mm; 15 

mm; 17 mm.  

Panewka polietylenowa cementowana z dystanserami pozwalającymi na równomierne rozłożenie 

cementu. Od 46 mm do 58 mm 

Jedno ostrze do piły do każdego zabiegu, 

2x Cement Revision 1x40g genta+clinda.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści dostawę implantów 

w formie LoanerSet, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

z Zamawiającym? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. 3.6 

Zwracając uwagę iż, implanty zdeponowane u Zamawiającego podlegają bezwzględnej wymianie 

w przypadku utraty terminu przydatności do użycia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

„Zamawiający wymaga gwarancji na okres minimum 12 miesięcy”? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 godz.? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 4 ust. 5 wzoru umowy „Jeżeli zamówienie, o którym mowa 

w ust. 4 nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 2 dni, 

licząc od daty wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy”. 
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Pytanie 

Dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach 

projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do siwz, poprzez dodanie zapisów o treści: 

Szkolenia: 

I. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów 

medycznych. 

II. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem 

produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.  

III. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi 

maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

IV. 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. 

V. 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 

VI. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę 

VII. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 

VIII. 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 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 4 wzoru umowy, który przyjmuje nowe brzmienie 

o następującej treści:  

„Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i użytkowania przedmiotu umowy. Zakończenie szkolenia będzie potwierdzone 

protokołem. Załącznik nr 2 do wzoru umowy określa zasady przeprowadzenia szkoleń. Załącznik 

nr 2 do wzoru umowy określa zasady przeprowadzenia szkoleń.”. 

Ponadto Zamawiający dodaje brakujący załącznik nr 2 do wzoru umowy określający zasady 

przeprowadzenia szkoleń. 

 

Pytanie 

Dotyczy zapisów umowy 

§ 10 ust. 1 poz. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy do 10% wartości przedmiotu umowy, której mowa w § 3 ust. 1? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian (Zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści 

ogłoszenia o zamówieniu). 

         Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia. 

             

Z poważaniem 
 

 

 

Załącznik:  

- załącznik nr 2 do wzoru umowy 

 

 

 
Otrzymują: 

1 x adresat 

    1 x aa 
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