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Kraków, data 3 stycznia 2020 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez. 

Znak postępowania A.I.271-19/19. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
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 od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 

oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw 1 

Pytanie 1  

Pakiet 8 – Endoprotezy stawu skokowego 

Czy Zamawiający dopuści anatomiczną bezcementową protezę stawu skokowego typu mobile bearing;  

-  element piszczelowy i skokowy typu press-fit;  

-  element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości;  

-  proteza 3 częściowa, w. min. 4 rozmiarach każda część, możliwość łączenia elementów różnych  

   rozmiarów (min. 7 kombinacji);  

-  część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP,  

-  wkład z polietylenu kompatybilny - dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokościach  

     każdy z nich; 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Pakiet 9: Endoprotezy stawu łokciowego i stawu ramiennego 

Pytanie do Zadania 1 - Protezy łokcia 

W celu uzyskania korzystnej oferty cenowej w/w pakietu, czy Zamawiający wyrazi zgodę za wykluczenie 

Zadania nr 1 i stworzy odrębny pakiet 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuję modyfikacji w zakresie części 9 zamówienia – zgodnie z pkt II niniejszego pisma.  

 

Zestaw 2 

Pytanie 1 

Pakiet 6: Endoprotezy kolana całkowite, anatomiczne 

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści 

produkt równoważny: Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa cementowa 

anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr. Taca 

piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa FB dostępna  

w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym i 

możliwością zastosowania przedłużek i bloczków uzupełniających. Wkładka polietylenowa uniwersalna dla 

tacy piszczelowej FB o grubościach 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. umożliwiająca zgięcie do 155 

stopni. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cut First).Oferowana w 

wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. 

Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.  

Bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy projektu umowy 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w projekcie umowy postanowienia zawartego w jej par. 4 poprzez 

dodanie sformułowania "z wyłączeniem sytuacji, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego uprawniają sprzedającego/dostawcę do wstrzymania się z dostarczeniem towaru kupującemu ". 

Pozwoli to na uwzględnienie np. przesłanek wskazanych w powszechnie obowiązującym art. 552 Kodeksu 

Cywilnego, który w określonych sytuacjach pozwala na wstrzymanie się z dostawą towaru. Obecne brzmienie 

par. 4 jest niejasne i nie tylko nie uwzględnia art. 552 Kodeksu Cywilnego, ale nawet tak prozaicznych sytuacji 

jak siła wyższa, która z natury rzeczy może wymusić wstrzymanie się dostawą towaru. Dlatego sugerujemy 
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doprecyzowanie, odnoszące się do sytuacji przewidzianych przez polskie prawo, co pozwoli usunąć ewentualne 

wątpliwości związane z interpretacją umowy." 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy w ten sposób, że w § 4 dodaje się ustęp 11 o 

następującej treści: 

„11. Nie jest dopuszczalna zmiana terminów, określonych w ust. 5, 8 i 9 umowy z wyłączeniem sytuacji, które 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do wstrzymania się z 

dostarczeniem towaru Zamawiającemu , w tym w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. Dla potrzeb niniejszej 

umowy jako siłę wyższą uważa się okoliczności nieprzewidywalne, których wykonawca działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć i zapobiec w chwili zawarcia umowy, będące poza kontrolą stron umowy, 

a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, awarie 

w dostawie energii. Siłą wyższą nie są opady śniegu, deszczu lub gradu oraz zakłócenia spowodowane 

wzrostem roślinności”. 

 

Zestaw 3 

Pytanie 1 

Pakiet 1: Endoprotezy stawu biodrowego 

Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika 

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści 

produkt równoważny: 

Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 

rozmiarach długości szyjki 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 

Pakiet 3: Endoprotezy stawu biodrowego przynasadowe  

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-polietylen/ 

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści 

produkt równoważny: 

Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co najmniej 5 

rozmiarach długości szyjki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zestaw 4 

Dotyczy Pakiet 3. Endoprotezy stawu biodrowego przynasadowe. 

1. Czy Zamawiający w poniższych  zadaniach dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 

większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-polietylen/- 110 sztuk 

Trzpień prosty, krótki,przynasadowy proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty 

porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt 

szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. 

Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień ze zmieniającą się krzywizną w części przyśrodkowej 

jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – 

metodą anterior). 

Głowa ceramiczna ALUMINA o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.  

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym 

mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub 

polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź  5 otworami z możliwością dodatkowej 

stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Opcjonalnie, możliwość 

zastosowania śródoperacyjnie wkładu dwumobilnego.  

Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, z 

możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu 

związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w 

rozmiarze panewki od 46 mm. 

Śruby - tytanowe o długościach od 15 do 45 mm, skok co 5 mm 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

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

Trzpień prosty, krótki,przynasadowy proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty 

porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt 

szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. 

Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień ze zmieniającą się krzywizną w części przyśrodkowej 

jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – 

metodą anterior). 

Głowa ceramiczna ALUMINA o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.  

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym 

mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub 
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polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź  5 otworami z możliwością dodatkowej 

stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Opcjonalnie, możliwość 

zastosowania śródoperacyjnie wkładu dwumobilnego.  

Wkładka Ceramiczna Alumina 

Śruby - tytanowe o długościach od 15 do 45 mm, skok co 5 mm 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy Pakiet 2. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 

2. Czy Zamawiający w poniższych  zadaniach dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 

większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 

Zadanie 1. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna - 25 sztuk 

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w 

kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. 

cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Krętarz w 

długościach: 70 mm, 80mm, 90mm 100mm. Kombinacje trzpienia i krętarza daje mozliwośc płynnego 

ustawienia odpowiedniej długości protezy oraz rotacji  

Głowa  metalowa o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 2. Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego- 15 sztuk 

Trzpień - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami 

kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, 

gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 

mm wykonane ze stali z centralizerem.  

Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego wykonany z PMMA 

Głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm, w 4 rozmiarach długości szyjki. 

Siatka anatomiczna lub prostokątna do obłożeń kości długich; siatka na dno panewki, siatka na strop panewki. 

Stabilizowanie siatek śrubami 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Dot. Pakiet 5: Endoproteza kolana 

3. Czy Zamawiający w poniższych  zadaniach dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 

większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 

Zadanie 1. Endoproteza stawu kolanowego cementowana –220 sztuk 

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element 

udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany 

ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.  

Część piszczelowa, modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonana ze stopu 

kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.  

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. 

w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu 

udowego. Możliwość rozbudowy o podkładki itrzpienie oraz o system rewizyjny. Możliwość zastosowania 

wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji i bezcementowej  w zestawie ostrze do piły. 

Rzepka w minimum czterech rozmiarach 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody (zapotrzebowanie Zamawiającego obejmuje element piszczelowy typu mobile 

bearing). 

 

Zadanie 2. Endoprotezy stawu kolanowego z polietylenowym elementem piszczelowym -130 sztuk 

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL.  

Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) 

wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.  

Część piszczelowa: uniwersalna, wykonana w całości z polietylenu wysokiej gęstości, w opcji PS i CR , w co 

najmniej 5 rozmiarach, w co najmniej czterech grubościach tacy piszczelowej.. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody  (Zamawiający wymaga zabezpieczenia się w możliwość zastosowania trzpieni 

przedłużających w elemencie udowym). 

 

Zadanie 3. Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi, kompatybilna z systemem 

pierwotnym endoprotezy -20 sztuk 

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego.  

Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów 

bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien daje możliwość zastosowania 

podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki 

umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej 

stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w 

długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno 
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w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu 

kolanowego. Kony – stożki  modularne  wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi 

.System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego 

stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego.  

Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w 

pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków  nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – 

offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki  są dostępne w 3 wersjach: 5 

rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych,  8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 

4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 

rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Implant 

rzepkowy: polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody  [ze względu na możliwość wyboru wersji fix-bearing i mobile bearing w 

zakresie zastosowanych wkładek elementu piszczelowego. Ponadto system powinien umożliwić uzupełnienie 

ubytków dystalnego końca kości udowej ( podkładki)].  

 

Zadanie 4. Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi związana - 10 sztuk 

Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego powinien oparty na obrotowym zawiasie, trzpieniach 

śródszpikowych przystosowane do implantacji cementowej i bezcementowej (trzpienie bezcementowe w części 

bliższej pokryte hydroksyapatytem oraz wyposażone w skrzydełka antyrotacyjne) System modularnych 

implantów umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kosci udowej i nasady bliższej kosci 

piszczelowej. Możliwa resekcja kości udowej w obrębie dystalnej  z zastosowaniem systemu zawiasowego 

.Resekcje w obrębie kończyny dolnej System modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i 

miejsca resekcji. Umożliwiający resekcję od ½ dalszej uda do nasady bliższej kości piszczelowej. Implant 

kolana oparty na ruchomym zawiasie. Elementy przedłużające o długosciach od 30 mm do 80 mm  o skoku co 

10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego 

(CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element  udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze 

stron. Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody [ze względu na możliwość wyboru wersji fix-bearing i mobile bearing w 

zakresie zastosowanych wkładek elementu piszczelowego. Ponadto system powinien umożliwić uzupełnienie 

ubytków dystalnego końca kości udowej (podkładki)]. 

 

Zadanie 5. Protezy modularne umożliwiające resekcję całej kości udowej - 1 sztuka 

Modularna, cementowana lub bezcementowa, umożlwiająca śródoperacyjnie różne  

poziomy resekcji, w wersji cementowanej i bezcementowej.  

Część udowa: Proksymalna standardowa oraz z nadbudową w rejonie krętarza większego, z możliwością 

regulacji antewersji,i doszycia tkanek miękkich, konus V40,z trzpieniem prostym lub z krzywizną, oraz z 

możliwością połączenia za pośrednictwem trzpienia i łacznika z komonetem udowym części dalszej.  

Łączniki przedłużające są stosowane w celu regulacji długości zastępowanej części kości. Dostępne są 

następujące długości łączników: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 oraz 220 mm. Komponent 

ten jest wyposażony w stożki zewnętrzny i wewnętrzny, które mocują trzpień do dystalnego komponentu 

udowego 

Dystalne komponenty udowe są dostępne w dwóch rozmiarach (małym i standardowym). Każdy rozmiar jest 

dostępny w konfiguracji lewej i prawej. Komponent o standardowym rozmiarze ma 60 mm w osi M/L oraz 54 

mm w osi A/P, zaś mały komponent 52 mm w osi M/L oraz 45 mm w osi A/P. W przypadku obu rozmiarów 

wymieniany jest odcinek kości o długości 65 mm. Wszystkie dystalne komponenty udowe mają wbudowaną 

koślawość 6° oraz wykorzystują komponenty do stawu kolanowego z systemu z modularnym zawiasem 

rotacyjnym (MRH). 

Płyta piszczelowa w systemie z modularnym zawiasem obrotowym 

Płyta piszczelowa MRH (zawiasowa) jest dostępna w czterech rozmiarach (mały 1, mały 2, średni 2 i duży 2) z 

opcjami trzpieni modularnych o długościach 80 i 155 mm (średnica 10–23 mm). Wkładki piszczelowe są 

dostępne w dwóch rozmiarach (mały 1 / mały 2 oraz średni 2 / duży 2); każdy rozmiar dostępny jest w pięciu 

grubościach (10, 13, 16, 20 i 24 mm).  

Implant rzepkowy: polietylenowy, w co najmniej czterech rozmiarach,  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Dot. Pakiet 6:Endoprotezy kolana całkowite, anatomiczne 

4. Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej 

konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element 

udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany 

ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.  

Część piszczelowa, modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonana ze stopu 

kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.  

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. 

w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu 

udowego. Możliwość rozbudowy o podkładki i trzpienie oraz o system rewizyjny. Możliwość zastosowania 

wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej  w zestawie ostrze do piły. 
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Bez zachowania pierwotnych wymagań a w przypadku negatywnej odpowiedzi uprasza się zamawiającego o 

wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zestaw 5 

Prosimy o wyodrębnienie z pakietu 15 pozycja 5 I umożliwienie złożenia oferty tylko na pozycję 5. W tej 

pozycji mamy do zaoferowania: 

sterylny system do płukania ran pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, 

możliwośc podłączenia do drenu, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości zawierający uniwersalny zestaw 

do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą 

kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna 

przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy powyżej 0.9L/minutę  i mocniejszy powyżej 1.0l/minutę 

przepływu)., zapewnia intensywne lecz delikatne płukanie poprzez wytwarzanie mgły, cisnienie powyżej 1bar, 

głośność urządzenia <75 dB(A).  W zestawie akumulator zasilający (10baterii typu AA),pozwalający na 

przepłukania 12l płynu podczas zabiegu, wąż ssący o długości 3m oraz dedykowane zaciski zapobiegające 

cofaniu się roztworu płuczącego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuję modyfikacji w zakresie części 15 zamówienia – zgodnie z pkt II niniejszego pisma.  

 

Zestaw 6 

1. Dot. pakietu nr 1, zadanie 2 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści panewkę dwumobilną bezcementową bez możliwości użycia 

śrub? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Dot. pakietu nr 3, zadanie 1 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu poniżej opisane produkty:  

Trzpień: krótki, bezcementowy, przynasadowy,  pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem w wersji 

standardowej i lateralizowanej, w 10 rozmiarach. 

Panewka – bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 

mm do 68 mm, z 3 otworami na śruby. Zaślepka do otworów w komplecie. 

Wkład – polietylenowy z offsetem 

Głowa – ceramiczna Biolox Delta rosnąca w rozmiarach 28 mm w trzech długościach szyjki,  rozmiarach: 32, 

36, 40 mm w czterech długościach szyjki. 

Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 mm do 50 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Dot. pakietu nr 3, zadanie 1 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu poniżej opisane produkty:  

Trzpień; krótki, bezcementowy, przynasadowy,  pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem w wersji 

standardowej i lateralizowanej, w 10 rozmiarach. 

Panewka – bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 

mm do 68 mm, z 3 otworami na śruby. Zaślepka do otworów w komplecie. 

Wkład – ceramiczny rosnący. 

Głowa – ceramiczna Biolox Delta rosnąca w rozmiarach 28 mm w trzech długościach szyjki, w rozmiarach: 32, 

36, 40 mm w czterech długościach szyjki. 

Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 mm do 50 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Dot. Pakietu nr 13 

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę połowiczą stawu kolanowego: 

część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCrMo, dostępna w 4 rozmiarach dla każdej strony, z 

systemem antyrotacyjnym i uniwersalna; taca piszczelowa metalowa asymetryczna, typu FB i uniwersalna MB 

z wkładką  i dodatkowo taca piszczelowa w całości wykonana z polietylenu dostępna w 4 rozmiarach dla 

każdej strony? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Dot. pakietu nr 15, zadanie 3 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu produkt o podanych niżej właściwościach:  

Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem 

gentymycyny i klindamycyny. Opakowanie 40 g. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 
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6. Zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie użytych w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia) pojęć alternatywnie oraz opcjonalnie. Czy poprzedzenie tymi słowami w dalszej części opisu 

poszczególnych produktów obliguje Wykonawcę do uwzględnienia tych produktów w wycenie w załączniku nr 

1 do Umowy (Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa endoprotezy i elementów (części 

zamiennych))?  

Jeśli tak, prosimy o podanie konkretnych ilości wymaganych produktów w: 

 pakiecie nr 1, zadania nr 1, 2, 3, 4 - dot. głowy; 

 pakiecie nr 2, zadanie nr 1, 2, 3 – dot. głowy 

 pakiecie nr 2, zadanie nr 3 – dot. panewki. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

• pakiecie nr 1, zadania nr 1, 2, 3, 4 - dot. głowy; 

• pakiecie nr 2, zadanie nr 1, 2, 3 – dot. głowy 

Użyte przez Zamawiającego pojęcie alternatywnie oraz opcjonalnie, Zamawiający przyjmuje jako synonim i 

rozumie to jak „lub ”. 

 

W zakresie • pakietu nr 2, zadanie nr 3 – dot. Panewki: 

- Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiot zamówienia dotyczącego części (pakietu) nr 2, zadanie 

nr 3 – dot. Panewki (zmiana w załączniku nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 

Było: 

Zadanie 3: Panewki rewizyjne - 30 sztuk 

Panewka: spłaszczona hemisfera, wykonana ze stopu tytanu wysokoporowata, w rozmiarach minimum 44 do 

68 mm, typu press fit z możliwością użycia 6 śrub, opcjonalnie kosz tytanowy do panewek cementowanych. 

Wkładka: polietylenowa bezoffsetowa i offsetowa minimum10 stopni, 

Głowa: ceramika Delta Biolox /opcjonalnie tytanowa pokryta okładziną ceramiczną/, w rozmiarach 28, 32, 36 

mm, w co najmniej trzech długościach, 

Śruby: o długości od 20 do 45 mm, 6 śrub w zestawie. 

 

Jest: 

Zadanie 3: Panewki rewizyjne - 30 sztuk 

Panewka: spłaszczona hemisfera, wykonana ze stopu tytanu wysokoporowata, w rozmiarach minimum 44 do 

68 mm, typu press fit z możliwością użycia 6 śrub. 

Wkładka: polietylenowa bezoffsetowa i offsetowa minimum10 stopni, 

Głowa: ceramika Delta Biolox /opcjonalnie tytanowa pokryta okładziną ceramiczną/, w rozmiarach 28, 32, 36 

mm, w co najmniej trzech długościach, 

Śruby: o długości od 20 do 45 mm, 6 śrub w zestawie. 

 

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia) stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 

 

 

Zestaw 7 

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1. 

Czy zmawiający dopuści równoważny system składający się z : 

Zadanie 1: 

Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). 

Wykonany za stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, 

bez kołnierza. Produkowany w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem 

lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i 

przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii 

klinicznej. Głowa ceramiczna Biolox delta w rozmiarach 28/32/36. Panewka tytanowa o makrostrukturze 

ząbków o różnym nachyleniu ułatwiającej pierwotną stabilizację. Panewka przystosowana wyłącznie do 

wkładów polietylenowych, zaopatrzona w dwa bolce stabilizujące w dnie panewki oraz zagłębienie w otworze 

montażowym w celu centralizacji wkładki lub w wersji z otworami na śruby, w rozmiarach 42-74 mm. 

Panewka o udokumentowanej ponad 20 letniej historii klinicznej. Wkład polietylenowy kroslinkowany z 

inklinacją lub bez. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 2:  

bezcementowa panewka antyluksacyjna w rozmiarach 44/64 co 2 mm Głowa kompatybilna z systemem 

dwumobilnym wykonana z polietylenu z głową wewnętrzną metalową cocr 22.2 lub 28mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 3:  

Trzpień cementowany w przynajmniej 5 rozmiarach. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, 

cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Panewka polietylenowa z inklinacją 

w rozmiarach 47-61 Głowa metalowa 28 lub 32mm oraz korek kanałowy. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 4:  

cementowa panewka antyluksacyjna w rozmiarach 44/60 co 2 mm Głowa kompatybilna z systemem 

dwumobilnym wykonana z polietylenu z głową wewnętrzną metalową cocr 22.2 lub 28mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 3 

Czy zmawiający dopuści równoważny system składający się z : 

Zadanie 1  

Trzpień tzw. krótki, uniwersalny, osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach 

posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). Wykonany za stopu tytanowego, w 

2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, bez kołnierza. Produkowany w 

minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. 

Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego 

zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. Panewka bezcementowa 

pokryta porowatym tytanem lub hydroksyapatytem w rozmiarach 46/64 z zaślepionymi otworami do 

dodatkowej stabilizacji śrubami. Wkład z offsetem lub bez. Głowa ceramiczna biolox delta 28/32/36 w 

minimum 3 długościach szyjki. Śruby do panewki w rozmiarach 15mm do 70 co 5 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Zadanie 2:  

Trzpień tzw. krótki, uniwersalny, osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach 

posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). Wykonany za stopu tytanowego, w 

2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, bez kołnierza. Produkowany w 

minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. 

Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego 

zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. Panewka bezcementowa 

pokryta porowatym tytanem lub hydroksyapatytem w rozmiarach 46/64 z zaślepionymi otworami do 

dodatkowej stabilizacji śrubami. Możliwa panewka z offsetem 15st. Wkład ceramiczny biolox delta. Głowa 

ceramiczna biolox delta 28/32/36 w minimum 3 długościach szyjki. Śruby do panewki w rozmiarach 15mm do 

70 co 5 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 6 

Czy zmawiający dopuści równoważny system składający się z : 

Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część 

piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, 

mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Proteza z 

możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia 

protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie 

kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub 

tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub 

umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 13 

Czy zmawiający dopuści równoważny system składający się z : 

Endoproteza jednoprzedziałowa kolana. Cześć udowa w 3 rozmiarach S,M,L oraz Piszczel w 6 rozmiarach. 

Wkładka polietylenowa, anatomiczna mobile bearing w 7 grubościach. Możliwe zaopatrzenie przedziału 

przyśrodkowego i bocznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 8 

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści również: 

TM Total Ankle - endoproteza stawu skokowego. 

Implant wprowadzany z dostępu bocznego, przezstrzałkowego. 

Element piszczelowy wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz  

wkładki HCLP. 

- 6 rozmiarów elementu piszczelowego 

- 3 wysokości wkładki polietylenowej 

Element skokowy - dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu  oraz z tantalu. 

Ruch współpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka. 

Połączenie kość -metal zgodne z naturalną strukturą kości- trabecular metal. 
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Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: 

- możliwe rotacja osiowa 

- możliwe przesunięcia AP 

- 6 rozmiarów 

Wkładka polietylenowa HCLP 

Zestaw elementów zużywalnych, jednorazowych? 

W załączeniu broszury 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. (ze względu na to, że nie stosuje dostępu przez strzałkowego w aloplastyce 

stawu skokowego). 

 

II. 

MODYFIKACJE SIWZ 

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

zamówienia (SIWZ) w zakresie części (pakietu) nr 9. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 9 pn.  

„Część - pakiet nr 9. Endoprotezy stawu łokciowego i stawu ramiennego 

Zadanie 1. Protezy łokcia –2 sztuki; 

Zadanie 2. Endoproteza stawu barkowego anatomiczna– 4 sztuki; 

Zadanie 3. Endoproteza stawu barkowego odwrócona – 4 sztuk”. 

poprzez następujący podział pakietu: 

 

Pakiet 9a: Endoprotezy stawu łokciowego i stawu ramiennego 

 

Zadanie 1. Protezy łokcia – 2 sztuki 

Endoproteza stawu łokciowego  anatomiczna cementowa składająca się z; 

Element łokciowy anatomiczny (prawy lewy) w minimum 3 rozmiarach. Element ramienny anatomiczny 

(prawy lewy) z elementem polietylenowym umocowanym w miejscu łączenia elementów endoprotezy. 

Możliwość zastosowania mechanizmu zapewniającego związanie endoprotezy. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- instrumentarium w kontenerach - na żądanie, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu. 

 

Pakiet 9b: Endoprotezy stawu łokciowego i stawu ramiennego 

Zadanie 1. Endoproteza stawu barkowego anatomiczna- 4 sztuk  

Endoproteza stawu barkowego, modularna, składająca się z trzpienia w różnych długościach, o różnych 

grubościach. Części przynasadowej , oraz elementu przedłużającego w różnych długościach,  umożliwiającego 

właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Całość połączone za pomocą 

śruby o różnych długościach. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną o 

różnej średnicy i trzech wysokościach. Panewka cementowana w 2 rozmiarach. 

Zadanie 2. Endoproteza stawu barkowego  odwrócona - 4 sztuk 
Endoproteza stawu barkowego, modularna, składająca się z trzpienia w różnych długościach, o różnych 

grubościach. Części przynasadowej , oraz elementu przedłużającego w różnych długościach,  umożliwiającego 

właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Całość połączone za pomocą 

śruby o różnych długościach. 

Element odwróconej głowy  ze stopu tytanowego przykręcany do panewki stawu barkowego oraz kulistej 

głowy polietylenowej mocowanej. Odwrócona panewka wykonana ze stopu tytanowego  pokryta okładziną  

ceramiczną mocowana do trzpienia. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- instrumentarium w kontenerach - na żądanie, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu. 

 

Jednocześnie  

A) 

pkt 5.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przyjmuje nowe brzmienie dla części 9 

zamówienia: 

„Część - pakiet nr 9a. Endoprotezy stawu łokciowego 

Protezy łokcia – 2 sztuki; 

Część - pakiet nr 9b. Endoprotezy stawu ramiennego 

Zadanie 1. Endoproteza stawu barkowego anatomiczna – 4 sztuki; 

Zadanie 2. Endoproteza stawu barkowego odwrócona – 4 sztuk”. 

 

B) 

pkt 6.1. SIWZ przyjmuje brzmienie dla części 9a i 9b 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 
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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: 

(…) 

i) dla części 9a - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 7 000,00 

zł brutto (każda); 

dla części 9b - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 

31 000,00 zł brutto (każda); 

(…)”. 

 

UWAGA! 

Wykonawcy składając ofertę na część 9a i/lub 9b zamówienia mają obowiązek złożyć poprawiony 

Formularz oferty stanowiący załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

C) 

pkt 11 SIWZ przyjmuje brzmienie dla części 9a i 9b zamówienia 

– w zakresie tabeli z wysokością wadium: 

dla części 9a: 130,00 zł 

dla części 9b: 580,00 zł 

 

 

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

zamówienia (SIWZ) w zakresie części (pakietu) nr 15. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu nr 15 pn.  

„Część - pakiet nr 15. Cementy kostne 

Zadanie 1. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny – 500 

sztuk; 

Zadanie 2. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny – 150 

sztuk; 

Zadanie 3. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 200 sztuk; 

Zadanie 4. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 30 sztuk; 

Zadanie 5. Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego – 200 sztuk; 

Zadanie 6. Mieszalnik próżniowy do cementu – 150 sztuk; 

Zadanie 7. Mieszalnik próżniowy do cementu– 100 sztuk”. 

poprzez następujący podział pakietu: 

 

Pakiet 15a: Cementy kostne 

Zadanie 1a.  
Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny. Zawartość 

substancji  aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Opakowanie 1x40 g - 250 sztuk 

Zadanie 1b.  

Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny . 

Opakowanie 1x40 g -250 sztuk 

 1x40g 

Zadanie 2a.  
Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny. Zawartość 

substancji  aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Opakowanie 2x40 g - 100 sztuk 

Zadanie 2b.  

Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny.  

Opakowanie 2x40 g - 50 sztuk 2x40g 

Zadanie 3.  

Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem 

gentymycyny i klindamycyny. Opakowanie 40 g. - 200 sztuk 1x40g  

Zadanie 4.  

Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem 

gentymycyny i wankomycyny. Opakowanie 40 g. - 30 sztuk    1x40g 

Zadanie 5.  

Mieszalnik próżniowy do cementu.  Zestaw podwójny (tzw. biodrowy) – zawierający 2 mieszalniko/strzykawki 

zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). Objętość 2 x 80 g. - 150 sztuk 2x80 

Zadanie 6.  

Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 

mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). Objętość 1x80g. 

- 100 sztuk 1x80 

 

Pakiet 15b: Cementy kostne 

System do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości 

zawierający uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w  2 

jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, 

otwarta rana operacyjna - 200 sztuk z odsysaniem 
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Jednocześnie  

a) 

pkt 5.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przyjmuje nowe brzmienie dla części 15 

zamówienia: 

 „Część - pakiet nr 15a. Cementy kostne 

Zadanie 1a. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny – 

250 sztuk; 

Zadanie 1b. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny – 

250 sztuk; 

Zadanie 2a. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny – 

100 sztuk; 

Zadanie 2b. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny – 50 

sztuk; 

Zadanie 3. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 200 sztuk; 

Zadanie 4. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 30 sztuk; 

Zadanie 5. Mieszalnik próżniowy do cementu – 150 sztuk; 

Zadanie 6. Mieszalnik próżniowy do cementu – 100 sztuk. 

„Część - pakiet nr 15b. System do płukania ran 

System do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego – 200 sztuk”. 

 

b) 

pkt 6.1. SIWZ przyjmuje brzmienie dla części 15a i 15b 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: 

(…) 

o) dla części 15a - cementów kostnych dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 115 000,00 zł 

brutto (każda); 

dla części 15b – systemów do płukania ran, o wartości minimum 8 300,00 zł brutto (każda); 

(…)”. 

 

UWAGA! 

Wykonawcy składając ofertę na część 15a i/lub 15b zamówienia mają obowiązek złożyć poprawiony 

Formularz oferty stanowiący załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

c) 

pkt 11 SIWZ przyjmuje brzmienie dla części 15a i 15b zamówienia 

– w zakresie tabeli z wysokością wadium: 

dla części 15a: 2 110,00 zł 

dla części 15b: 153,00 zł 

 

– w zakresie opisu wnoszonego wadium: 

„Wadium wnoszone: 

 przelewem – wpłacane na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie; 

nr 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 z dopiskiem „wadium -Dostawa endoprotez, znak postępowania: 

A.I.271-19/19 – dot. części 1/2/3/4/5/6/7/8/9a/9b/10/11/12/13/14/15a/15b/16/17” tak, aby przed upływem 

terminu składania ofert znajdowało się na ww. rachunku Zamawiającego;  

(…)” 

 

III. 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 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 21 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 21 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. 

(…)” 
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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 

 
 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 03/01/2020 r. 

 

Załącznik: 

- zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ 

- nowy wykaz dostaw dla części 9a/9b/15a/15b zamówienia 

- poprawiony Formularz oferty 

 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


