
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 1 z 3 

 

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 

 
 

 

Kraków, data 10 stycznia 2020 r. 

Dotyczy:  Dostawa endoprotez. 

Znak postępowania A.I.271-19/19. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
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 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Pytania zostały przekazane w terminie na zadawanie 

pytań, a Zamawiający dotychczas nie udzielił na nie odpowiedzi (problem techniczny EPUPA-u).  

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 
Zestaw I 

Pytanie: 

Pytanie dot. Pakiet 3  zadanie 1 

Czy zamawiający wydzieli osobny pakiet dopuszczając tym samym bez zachowania pierwotnych wymagań 

w pozycji panewka, trzpień, głowa, śruby, rozwiązanie  składające się z: 

- Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący 

w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania 

pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz 

cienką warstwą fosforanu wapnia  dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. 

Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia  efektu tighpain. Stożek 12/14 

- Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki,  wykonana w całości 

z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej 

objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem.  Średnica zewnętrzna w rozmiarach 

od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru 

panewki. 

- Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy  28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach 

szyjki. 

- Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm. 

W proponowanym rozwiązaniu, z racji konstrukcji panewka jest zintegrowana z wkładem, wobec czego, 

w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania, prosimy o dopuszczenie możliwości nie wyceniania wkładki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Zamawiający dokonuję modyfikacji w zakresie części 3 zamówienia –zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 

 

Pytanie: 

Pytanie dot. Pakiet 3  zadanie 2 

Czy zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych wymagań w pozycji panewka, trzpień, głowa, śruby, 

rozwiązanie  składające się z: 

- Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący 

w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania 

pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz 

cienką warstwą fosforanu wapnia  dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. 

Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia  efektu tighpain. Stożek 12/14 

- Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki,  wykonana w całości z 

usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej 

objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem.  Średnica zewnętrzna w rozmiarach 

od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru 

panewki. 

- Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy  28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach 

szyjki. 

- Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm 

W proponowanym rozwiązaniu, z racji konstrukcji panewka jest zintegrowana z wkładem, wobec czego, w 

przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania, prosimy o dopuszczenie możliwości nie wyceniania wkładki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw II 

Pytanie: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 (Endoprotezy stawu biodrowego) 

a. w Zadaniu 2: 

Panewki antyluksacyjnej, dwumobilnej, bezcementowej, typu press-fit, wykonanej ze stopu CoCrMo, 

napylonej porowatym tytanem, pokrytej warstwą fosforanu wapnia, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 

do 70 mm. 

Głowy polietylenowej do panewki dwumobilnej. 
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Głowy wewnętrznej metalowej o średnicy 22 mm w dwóch długościach szyjki dla panewki w rozmiarach 

średnicy zewnętrznej od 42 do 46 mm, lub ceramicznej o średnicy 28 mm w min. trzech długościach szyjki dla 

panewki w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48 do 70 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

b. w Zadaniu 3: 

Panewki polietylenowej w rozmiarach od 44-64, średnica wewnętrzna 28 i 32 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

c. w Zadaniu 4: 

Panewki antyluksacyjnej, dwumobilnej, cementowanej, wykonanej ze stopu CoCrMo, w rozmiarach średnicy 

zewnętrznej od 42 do 70 mm. 

Głowy polietylenowej do panewki dwumobilnej. 

Głowy wewnętrznej metalowej o średnicy 22 mm w dwóch długościach szyjki dla panewki w rozmiarach 

średnicy zewnętrznej od 42 do 46 mm, lub ceramicznej o średnicy 28 mm w min. trzech długościach szyjki dla 

panewki w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 48 do 70 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

II 

MODYFIKACJE SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w zakresie części (pakietu) nr 3. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 3 pn. 

„Część – pakiet nr 3. Endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-politylen/ - 110 sztuk 

Zadanie 2. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-ceramika/ - 40 sztuk 

poprzez następujący podział pakietu: 

 

Pakiet (część) 3a.Endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-politylen/ - 100 sztuk 

Zadanie 2. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-ceramika/ - 40 sztuk 

 

Pakiet (część) 3b.Endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe– panewka monoblok 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadkowe- 10 sztuk 

 

Jednocześnie 

pkt 5.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przyjmuje nowe brzmienie dla części 3 

zamówienia: 

„(…) 

Część - pakiet nr 3a. Endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-politylen/ - 110 sztuk 

Zadanie 2. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-ceramika/ - 40 sztuk 

Część - pakiet nr 3b. Endoprotezy stawu biodrowego przynasadkowe– panewka monoblok 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadkowe, /ceramika-politylen/ - 10 sztuk 

(…)”. 

 

B) 

pkt 6.1.SIWZ przyjmuje brzmienie dla nowych (wydzielonych) części 3a i 3b zamówienia: 

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 jedną dostawę: 

(…) 

c) dla części 3a - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum             

375 000,00 zł brutto (każda); 

dla części 3b - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 25 000,00 

zł brutto (każda); 

(…)”. 

 

UWAGA! 

Wykonawcy składając ofertę na część 3a i/lub 3b zamówienia mają obowiązek złożyć poprawiony 

Formularz oferty stanowiący załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

C) 

pkt 11 SIWZ przyjmuje brzmienie dla części 3a i 3b zamówienia 

– w zakresie tabeli z wysokością wadium: 

dla części 3a: 6 900,00 zł 
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dla części 3b: 470,00 zł 

 

III 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy, Zamawiający – Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie,dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

 

„Oferty należy przesłaćnie później niż do dnia 28 stycznia 2020 r. godz. 10:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2020 r. godz. 11:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 10/01/2020 r. 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


