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Kraków, 18 luty 2013 r. 

 
   Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.  Post. nr A.I. 271-2/13. 

 

  

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-2/13 
 

 

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 

Czy Zamawiający w Części 1; Pozycja 1, dopuści system: 

Trzpień tytanowy, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, 

samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień pokryty 

w całości hydroksyapatytem. 9 rozmiarów prawych i 9 lewych standardowych oraz 9 w wersji 

waryzowanej Konus 12/14.  

Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej  od 46mm do 

64mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. 

Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową zapobiegającą 

zwichnięciom. Panewka umożliwiająca  dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby 

zaślepionymi fabrycznie.  

Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu z antyutleniaczem, jako antyutleniacz witamina E.  

Głowa metalowa  28, 32,36mm. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy zamawiający w Części 1; Pozycja 2, dopuści system: 

Trzpień tytanowy, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, 

samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień pokryty 

w całości hydroksyapatytem. 9 rozmiarów prawych i 9 lewych standardowych oraz 9 w wersji 

waryzowanej Konus 12/14. 

Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa 

z polietylenu cross linking lub w wersji z antyutleniaczem (jako antyutleniacz witamina E) nie 

zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie 

głowy 22,2 oraz 28 mm. Średnica zewnętrzna od 44 do 60 mm, zmienna co 2 mm. 

Głowa metalowa do wyboru śródoperacyjnego 22,2 mm w 3 długościach szyjki oraz 28 mm w 5 

długościach szyjki. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający w Części 2; Pozycja 1,dopuści system: 

Trzpień stalowy, polerowany, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się 

dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. 9 rozmiarów 

prawych i 9 lewych. Konus 12/14. Głowa metalowa o średnicy 28mm w 5 długościach szyjki 

Panewka cementowana polietylenowa ze znacznikiem RTG, średnica wewnętrzna 28mm , średnica 

zewnętrzna 46-58mm, zmiena co 2mm. Panewka posiada kołnierz antyluksacyjny. 

Cement kostny opcjonalnie z antybiotykiem 2x40 g, mieszalnik próżniowy, korek cementowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający w Części 2; Pozycja 2, dopuści system: 

Trzpień stalowy, polerowany, wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się 

dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. 9 rozmiarów 
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prawych i 9 lewych. Konus 12/14. Głowa metalowa do wyboru śródoperacyjnego 22,2 mm w 3 

długościach szyjki oraz 28 mm w 5 długościach szyjki. 

Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej czasza panewki metalowa, polerowana. Wkładka 

panewkowa z polietylenu cross linking lub w wersji z antyutleniaczem (jako antyutleniacz witamina E) 

nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca 

zatrzaśnięcie głowy 22,2 oraz 28 mm. Średnica zewnętrzna od 44 do 60 mm, zmienna co 2 mm. Cement 

kostny opcjonalnie z antybiotykiem 2x40 g, mieszalnik próżniowy, korek cementowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający w Części 10 dopuści system: 

Mocowanie udowe – podłużna płytka tytanowa trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną 

z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50mm ze 

skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z 

samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową, oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego, 

umożliwiający zawieszenie przeszczepu w przypadku krótkiego kanału w kości udowej. W zestawie nić 

prowadząca implant. Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa o średnicach 7,8,9,10mm 

i długościach 20,25,30mm. Dodatkowo, w cenie wymaganych 30 kompletów szydło do prowadzenia 

przeszczepu oraz drut giętki prowadzący śrubę ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający w Części 1 i Części 2 umożliwi wycenę ostrzy do piły? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający w Części 1 i Części 2 zmodyfikuje wymóg i dopuści „jeden zestaw instrumentarium”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy zamawiający dopuści w Części 1 Pozycji 2 głowę wewnętrzną 22 mm metalową w 3 długościach 

szyjki i 28 mm pokrytą okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki ? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Czy zamawiający dopuści w Części 2 Pozycji 2 Panewkę metalową niskoprofilową, cementowaną, 

w rozmiarach od 48 mm do 64 mm pokrytą od wewnątrz okładziną ceramiczną? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Czy zamawiający dopuści w Części 2 Pozycji 2 głowę wewnętrzną 22 mm metalową w 3 długościach 

szyjki i 28 mm pokrytą okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Czy w Części I w Pozycji Nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Zamawiający dopuści 

możliwość zaoferowania głowy metalowej 28, 32 i  22,2 i ceramicznej 28, 32 i  22,2? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy w Części I w Pozycji Nr 1 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania panewki w kształcie 

niesferycznym trójpromieniowym typu press-fit z otworami z możliwością zastosowania 2 śrub?  
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy w Części I w Pozycji Nr 1 w ramach możliwej opcji Zamawiający dopuszcza możliwość 

zaoferowania panewki typu press-fit - bez możliwości zamiany na panewkę wkręcaną? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy w Części I w Pozycji Nr 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śrub o długości 

15,20,25,30,35,40,50,60? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Czy w Części I w Pozycji Nr 1 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkładu polietylenowego 

o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28,32 i 22,2? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części I Pozycji nr 2 Endoproteza bezcementowa stawu 

biodrowego antyluksacyjna  w odzielny pakiet? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Pakiet 10. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego: 

Czy Zamawiający dopuści mocowanie w części udowej system rozpierająco-wiszącym RigidFix, za 

pomocą 2 biowchłanialnych pinów o śr 2,7 i 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º 

powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, 

siła mocowania ponad 600N. 

Czy Zamawiający dopuści śruby biowchłanialne interferencyjne, naszej Firmy, które dostępne są 

w następujących wymiarach? 

7 mm x 23 mm 

7 mm x 30 mm 

8 mm x 23 mm 

8 mm x 30 mm 

9 mm x 23 mm 

9 mm x 30 mm 

10 mm x 23 mm 

10 mm x 30 mm 

11 mm x 30 mm 

Wymiary naszych śrub nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Nasze śruby 

wykonane są z materiału PLA, który zapewnia biowchłanialność śruby oraz dodatkowo śruby posiadają 

następujące cechy: mocny zaoblony gwint, stożkowy czubek, wysoka próba momentu obrotowego (4 

obroty)? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Z uwagi na planowaną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także 

mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na: 

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: 

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5% wartości umowy”? 

2. Zmianę brzmienia § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy na następujące: 

„z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 4% wartości przedmiotu 

umowy, o której mowa w §3 ust. 1” 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 2 wzoru umowy na następujące: 

„W przypadku dostawy wadliwego pod względem jakości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 7 dni na wymianę na towar wolny od wad. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, z prawem żądania 

kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Zamawiający składa Wykonawcy w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w zdaniu 

wcześniejszym”  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

Pytanie 

Pytania do Części 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie części drugiej na dwa oddzielne pakiety ? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 2, w Pozycji nr 2, głowę bipolarną stawu 

biodrowego z wkładką polietylenową oraz głową wewnętrzną o średnicy 28 mm wykonaną z metalu 

lub ceramiki ? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Pytania do Części 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne zaoferowanie w Części 3 endoprotezy przynasadowej 

według poniższej charakterystyki technicznej ? 

Panewka tytanowa Press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie 

występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. 

Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Rozmiary panewek 42-74 mm. 

Wkładka panewki wykonana z ceramiki typu Biolox Delta, przystosowana do głów o średnicy od 28 mm 

do 40mm w zależności od wielkości czaszy panewki. 

Głowa ceramiczna Biolox Delta w rozmiarach 28 w 3 długościach szyjki oraz 32, 36 lub 40 mm średnicy 

zewnętrznej dostępna w 4 długości szyjki. 

Trzpień wykonany ze stopu tytanu o kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię. Pokryty na 

całej długości mikroutkaniem tytanowym (Vacuum Plasma Spray). Trzpień dostępny 4 wersjach kąta 

CCD 127, 129, 137, 140 stopni. Dla każdej wersji kąta CCD 12 rozmiarów trzpienia. Konus 12/14. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 

Pytanie do Części 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnie endoprotezy stawu kolanowego według 

poniższej charakterystyki technicznej? 

Endoproteza stawu kolanowego cementowa, anatomiczna, kłykciowa, dająca możliwość uzyskania 155 

stopni zgięcia. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub 

tylnostabilizowanego. Powierzchnia protezy pokryta warstwą substancji zwiększającą adhezję cementu 

kostnego do protezy. 

Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego, dostępny w 8 

rozmiarach. Na zamówienie komponent udowy wykonany z tytanu. 

Wkładki ślizgowe wykonane z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie w różnych 

szerokościach oraz odpowiedni o grubościach: 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm, wkładka zatrzaskowa.  

Komponent piszczelowy, uniwersalny wykonany z tytanu dostępny w 10 rozmiarach. Możliwość 

zastosowania przedłużek prostych lub ofsetowych. 

Rzepka wykonana z PE typu cross linking w 8 rozmiarach 

Cement kostny 2x40g z gentamycyną 

W przypadku konieczności uzupełnienia ubytków kostnych w obrębie zarówno uda jak i piszczeli 

możliwość zastosowania klinów o różnym stopniu nachylenia jak i podkładek i bloczków o rożnych 

wysokościach. W instrumentarium opcja pomiaru udowego umożliwiającego przyjęcie uda z jednego 

pomiaru. System musi również posiadać możliwość mało inwazyjnej techniki operacyjnej.  
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

    

  

 

             

Dyrektor  

          Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
                       

       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


