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Kraków, 7 stycznia 2015 r. 
 

   Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści siwz w postępowaniu na „Dostawę endoprotez”.  

                    
 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-96/14 
 

 

 

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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Dotyczy zapisów umowy 

§ 4 ust. 4  

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

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy zapisów umowy 

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

nienależytego wykonania umowy do 10% wartości tej części zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający zgodzi się aby z części nr 5 Protezy przynasadowe stawu biodrowego 

wydzielić Zadanie 1/ Endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika oraz  

Zadanie 2/ Protezy z trzpieniem dysplastycznym i utworzyć z nich dwie oddzielne części? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy w części nr 5 zadanie 1  Zamawiający dopuści endoprotezy przynasadowe ceramika-

ceramika o następujących parametrach:  

Trzpień – modularny trzpień, krótki, zakrzywiony, wykonany ze stopu tytanowego o porowatej 

powierzchni. W 2/3 części bliższej dodatkowo pokryty Plasma spray. Kształt trzpienia 

minimalizujący resekcję kości i oszczędzający tkanki miękkie w czasie implantacji. Trzpień 

dostępny w 10 rozmiarach. 

Szyjka - modularna umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. 

Panewka – tytanowa typu press-fit o powierzchni porowatej , lita albo z możliwością 

dodatkowego mocowania śrubami, w rozmiarach od 44 do 68 mm. 

Wkładka – ceramika Biolox Delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm. 

Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 50 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu. 

Głowa – ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28, 32, 36 mm w co najmniej trzech rozmiarach 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dotyczy: Część nr 4 (protezy resekcyjne) 
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Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach Części 4 dopuści następujące produkty: 

Zadanie 1/ Proteza poresekcyjna części bliższej kości udowej. 

Modularna, umożliwiająca różne poziomy resekcji co 5mm, w wersji cementowej 

i bezcementowej. 

Komponent udowy proksymalny pozwalający na antewersję 0 i 15 stopni. 

Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 

1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem 

(bezcementowej). 

Trzpień z krzywizną o długościach 150mm i 200mm. Średnica w części dystalnej 11-17mm 

(skok co 1mm) dla opcji cementowej i 12,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym 

tytanem (bezcementowej). 

Element segmentowy o długościach 25mm-125mm. 

Głowa ceramiczna o średnicy 28mm lub 32mm, w trzech długościach szyjki. 

Panewka  bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia śrub, 

posiadająca chropowatą okładzinę zewnętrzną. Średnica zewnętrzna panewki: 48 mm do 66 mm 

ze skokiem, co 2 mm. 

Śruba do panewki, długość 25-65mm o średnicy 6,5mm. 

Wkład wykonany z wysokiej gęstości polietylenu. 

Panewka cementowa /opcjonalnie/ polietylenowa o średnicy zewnętrznej 44-58mm 

Głowa bipolarna/opcjonalnie/ o podwójnej artykulacji (metal-polietylen-metal). Średnica 

zewnętrzna 39-65mm 

Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g 

Końcówki do pulse lavage – 2szt 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Brak płynnej regulacji antywersji. 

 

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej. 

Modularna, umożliwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji, co 5mm w wersji 

cementowej i bezcementowej. 

Komponent udowy dystalny, anatomiczny, dostępny w dwóch rozmiarach XXSM (50mm) oraz 

XSM(60mm). 

Element segmentowy o długościach 25mm-125mm. 

Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 

1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem 

(bezcementowej). Trzpień do zastosowania z elementem udowym oraz z elementem 

piszczelowym (2 sztuki w komplecie). 

Komponent piszczelowy proksymalny ,zapewniający zastąpienie rozległych ubytków 

proksymalnej kości piszczelowej 

Wkładka kolanowa zawiasowa w 6 grubościach (12-23mm) dla elementu udowego XXSM oraz 

9 grubościach (12-31mm) dl elementu udowego XSM 

Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do siwz 

- opis przedmiotu zamówienia.  

Poprawiony załącznik da części 4 zamówienia przyjmuje brzmienie: 
 

„Część 4. Protezy resekcyjne 

Zadanie 1/ Proteza poresekcyjna części bliższej kości udowej. 

Modularna, umożlwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji co 2 cm, w wersji 

cemntowanej  i bezcementowej.  

Składająca się  z trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju, części 

proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70 mm, z możliwością regulacji kąta antetorsji co  5 

stopni, konus 12/14, części pośredniej w długościach 40, 60, 80, 100 mm. Całość łączona śrubą. 

Głowa protezowa ceramiczna/kryta ceramiką/ w 4 długościach szyjki.  
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Panewka protezy typu press-fit z wkładem HDPE w rozmiarach od 46 do 68 mm co 2 mm, lub 

cementowana w rozmiarach od 44 do 58 mm, co 2 mm. Dostępność głowy bipolarnej w 

rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm.  

Siatka umożliwiająca  doszycie tkanek miękkich o długości 300 mm i średnicy 35 i 55 mm. 

Cement kostny z dwoma antybiotykami  2 x 40 g do mieszania próżniowego. 

Końcówki do pulse lavage – 2 sztuki. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 

 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

 instrumentarium na żądanie, 

 do każdego zabiegu jedno ostrze do piły, 

 napęd elektryczny  na czas trwania umowy, 

 uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem 

karty wszczepu, 

 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej. 

Modularna, umożlwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji co 2 cm, w wersji 

cementowanej  i bezcementowej.  

Składająca się z części stawowej w dwóch rozmiarach długości, połączonej z heksagonalnym 

trzpieniem o różnych długościach w sposób bezpośredni lub z możliwością zastosowania  

części przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm, całość łączona śrubą. Część piszczelowa z 

trzpieniem w różnych długościach, cementowana i bezcementowa, z wkładką polietylenową. 

Całość łączona mechanizmem blokującym wykonanym z PEEK. Siatka umożliwiająca  

doszycie tkanek miękkich o długości 300 mm i średnicy 35 i 55 mm. Cement kostny z dwoma 

antybiotykami  2 x 40 g do mieszania próżniowego. 

LUB 

Zadanie 2/ Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej. 

Modularna, umożliwiająca śródoperacyjnie różne poziomy resekcji, co 5mm w wersji 

cementowej i bezcementowej. 

Komponent udowy dystalny, anatomiczny, dostępny w dwóch rozmiarach XXSM (50mm) oraz 

XSM(60mm). 

Element segmentowy o długościach 25mm-125mm. 

Trzpień prosty o długościach 100mm i 125mm. Średnica w części dystalnej 9-17mm (skok co 

1mm) dla opcji cementowej i 10,5-18,5mm (skok co 1mm) dla opcji z porowatym tytanem 

(bezcementowej). Trzpień do zastosowania z elementem udowym oraz z elementem 

piszczelowym (2 sztuki w komplecie). 

Komponent piszczelowy proksymalny ,zapewniający zastąpienie rozległych ubytków 

proksymalnej kości piszczelowej. 

Wkładka kolanowa zawiasowa w 6 grubościach (12-23mm) dla elementu udowego XXSM oraz 

9 grubościach (12-31mm) dl elementu udowego XSM. 

Cement kostny Vacu-mix z gentamycyną 80g.” 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 

 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

 instrumentarium na żądanie, 

 do każdego zabiegu jedno ostrze do piły, 

 napęd elektryczny  na czas trwania umowy, 

 uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem 

karty wszczepu, 

 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

Pytanie: 

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”? 
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2. Zmianę brzmienia § 8 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 „ 

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawia się oczywisty błąd pisarski w § 8 ust. 1 pkt b) i c) w ten sposób, że 

z pkt c) słowa: „za każdy dzień opóźnienia” przenosi się do pkt b) na koniec zdania. W § 8 

ust. 1 pkt b) i c) po poprawie otrzymują brzmienie:  

„b) z tytułu niedotrzymania terminu uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany 

towaru na wolny od wad w wysokości 0,2 % wartości danej dostawy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w części w wysokości 20 % 

wartości tej części zamówienia.” 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w § 8 ust. 1 pkt. c). Kara umowna, 

o której mowa w pkt. c) dotyczy części zamówienia, które nie zostało wykonane i od wartości 

tej części jest liczona. 

 

Pytanie: 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 8 ust. 2 wzoru umowy na 

następujące: 

„Po trzykrotnym bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7, Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, 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 zgody. 

 

Pytanie: 

Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

brzmienia § 3 ust. 4 wzoru umowy na następujące:  

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, 

cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestie zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki 

podatku VAT reguluje § 3 ust. 3 i 4 oraz § 9 ust. 1 pkt a). 

 

Pytanie: 

Do części 7. Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing 

Czy Zamawiający dopuści implant równoważny do opisanego w części 7 według następującego 

opisu: Komponent piszczelowy w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, płaski 

z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie 

napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 ), bioaktywną 

(osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP - tzw. Bonit),szybko resorbującą (do 

6ciu miesięcy). Komponent skokowy w 4 rozmiarach wykonany ze stopu tytanowego, o 

krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną 

TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej 

cienką (max 20 ), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), 

szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkladka polietylenowa w 24 rozmiarach swobodnie 

umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem 

piszczelowym  

i skokowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Do części 7. Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing 
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Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu zaopatrzenia Zamawiającego 

w implanty i instrumenty niezbędne do operacji.  

Niektóre zapisy sugerują, że Zamawiający oczekuje utworzenia „banku” implantów 

i instrumentów zaś inne, że zestaw powinien być dostarczany każdorazowo do operacji.  

Z uwagi na niewielką ilość implantów (10 szt. na rok) prosimy o zgodę na dostarczanie zestawu 

każdorazowo do operacji. 

Odpowiedź: 

Bank implantów nie dotyczy stawu skokowego. 

Implanty i instrumentarium ma być dostarczane na zamówienie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części I Zadania 1 – do nowo utworzonego 

Zadania, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w Części I Zadanie 1 dopuści zaoferowanie 

implantów o następujących parametrach: 

Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem 

w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/.  

Głowa: o średnicy 28, 32 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech 

długościach szyjki.  

Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie niesferycznym 

trójpromieniowym typu press-fit z otworami z możliwością zastosowania 2 śrub, średnica 

zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.  

Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 40 mm, skok co 5 mm, 2 śruby do zestawu.  

Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28 i 32, z offsetem 

i bez offsetu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do siwz 

- opis przedmiotu zamówienia.  

Poprawiony załącznik da części 1 w zakresie zadania nr 1 zamówienia przyjmuje nowe 

brzmienie: 

„Część 1. Protezy stawu biodrowego 

Zadanie 1/ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. 

Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem 

w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego  /offset/. 

Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech 

długościach szyjki. 

Panewka: bezcementowa,  zewnętrznie porowata,  tytanowa , w kształcie hemisfery  

/spłaszczonej hemisfery/ typu press-fit,  z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica 

zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, i  panewka wkręcana o rozmiarach co 

najmniej jak wyżej, możliwość użycia do trzech śrub. 

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

Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28, 32 i 36, z offsetem 

i bez offsetu. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 

 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

 co najmniej dwóch kompletnych zestawów fabrycznie nowego instrumentarium, 

z obligatoryjną wymianą frezów po każdych stu wykonanych protezach, 

 opakowania na narzędzia do sterylizacji wielokrotnego użytku /kontenery/, 

 do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, opcjonalnie do piły typu Acculan, 

 napęd elektryczny  na czas trwania umowy, 
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 uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem 

karty wszczepu, 

 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

LUB 

Część 1. Protezy stawu biodrowego 

Zadanie 1/ Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. 

Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego pokryty hydroksyapatytem 

w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/.  

Głowa: o średnicy 28, 32 ceramiczna /alternatywnie okładzina ceramiczna/, w trzech 

długościach szyjki.  

Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie niesferycznym 

trójpromieniowym typu press-fit z otworami z możliwością zastosowania 2 śrub, średnica 

zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.  

Śruby – tytanowe o długościach od 20 do 40 mm, skok co 5 mm, 2 śruby do zestawu.  

Wkład: polietylenowy, o wysokiej gęstości, o średnicach wewnętrznych 28 i 32, z offsetem i bez 

offsetu.” 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 1, dot. Część 5/ Protezy przynasadowe stawu biodrowego, w tym: 

Pozycja 1. Endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika - 30 sztuk. 

Czy zamawiający dopuszcza poza parametrami zawartymi w SIWZ:  

Trzpień  krótki, przynasadowy o przekroju trapezowym, samocentrujący osadzany w technice 

oszczędzającej kość za pomocą gładkich kompaktorów. Trzpień wykonany ze stopu tytanu ; 

dodatkowo napylony porowatym tytanem oraz fosforanem wapnia. Co najmniej dziewięć 

rozmiarów trzpienia, wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie - pierwotna stabilizację 

zapewnia kształt trzpienia. Szyjka stożek 12/14 

Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem o bardzo wysokiej porowatości 

umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze 

skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym 

systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, 

do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.  

Głowa ceramiczna Biolox DELTA  o średnicy  32, 36mm i minimum trzech długościach szyjki 

bez konieczności użycia 28 oraz 40mm 

Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 32, 36 bez konieczności użycia 

średnic 28 oraz 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej 

wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w tytanową taśmę na 

obwodzie wkładki zapewniającą odpowiednie osadzenie wkładki w pancewce jak 

i zabezpieczenie przed pękaniem. 

Śruby o średnicy 6,5mm dostępne w zakresie długości od 15mm do 60mm 

Zaślepka centralna, 

bez zachowania pozostałych pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi 

uprasza się zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Nie spełnia kryteriów opisanych w SIWZ w zakresie wielkości głowy i panewki. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 2, dot. Część 3/ Endoprotezy hipoalergiczne, w tym:, w tym: 

Pozycja 2. Endoproteza biodra przynasadowa ceramika-ceramika - 10 sztuk. 

Czy zamawiający dopuszcza poza parametrami zawartymi w SIWZ:  

Trzpień  krótki, przynasadowy o przekroju trapezowym, samocentrujący osadzany w technice 

oszczędzającej kość za pomocą gładkich kompaktorów. Trzpień wykonany ze stopu tytanu ;  

dodatkowo napylony porowatym tytanem oraz fosforanem wapnia. Co najmniej dziewięć 

rozmiarów trzpienia, wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie - pierwotna stabilizację 

zapewnia kształt trzpienia. Szyjka stożek 12/14 
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Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem o bardzo wysokiej porowatości 

umożliwijącej wrost kostniny w głąb implantu, w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze 

skokiem co 2 mm w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym 

systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, 

do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu.  

Głowa ceramiczna Biolox DELTA  o średnicy  32, 36mm i minimum trzech długościach szyjki 

bez konieczności użycia 28 oraz 40mm 

Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 32, 36 bez konieczności użycia 

średnic 28 oraz 40mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej 

wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w tytanową taśmę na 

obwodzie wkładki zapewniającą odpowiednie osadzenie wkładki w pancewce jak 

i zabezpieczenie przed pękaniem. 

Śruby o średnicy 6,5mm dostępne w zakresie długości od 15mm do 60mm 

Zaślepka centralna, 

bez zachowania pozostałych pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi 

uprasza się zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Brak wersji HO trzpienia. Brak głowy 28 mm. 
 

 

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje następujące brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 30 stycznia 2015 r. godz. 12:00. na adres: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek 

nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie 

będą otwierane. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 12:15 w Krakowskim 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja - pokój nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen.” 

 

Zmiana terminu składania ofert została przesłana do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej w dniu 7 stycznia 2015 r.  

 

 

                                     Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                     mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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