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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271-27/20. 
 

 

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 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 
w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW I 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 1. 
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w pakiecie 1. Protezy stawu biodrowego dopuści 
w poszczególnych zadaniach asortyment zgodnie z poniższą charakterystyką:  
Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika – 250 szt. 
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, o prostokatnym przekroju poprzecznym, pokryty 
porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w co najmniej 9 rozmiarach, stożek 12/14, 
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna Biolox delta lub ceramiczna na bazie tlenku cyrkonu ISO13356 
 w co najmniej 3 długościach szyjki 
Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie hemisfery typu press-fit,  
z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 44 do 68 mm 
Śruby: tytanowe o długościach od 25 do 45 mm, 3 śruby do zestawu, 
Wkład: polietylenowy, crosslinked, z offsetem i bez offsetu. 
Instrumentarium: z opcją do dostępu przedniego. 
Zadanie 2. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna – 5 sztuk 
Panewka: bezcementowa , zewnętrznie porowata, w kształcie pogłębionej hemisfery typu press-fit, średnica 
zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, możliwość użycia do trzech śrub, 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długosciach szyjki. 
Zadanie 3. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk 
Trzpień: prosty, nieanatomiczny, co najmniej w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, 
Panewka: polietylenowa w rozmiarach co najmniej od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32 mm. 
Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa /alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 
5 długości szyjki, 
Blokada kanałowa: korek do kanału udowego. 
Zadanie 4. Endoproteza cementowana stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna, dwumobilna - 10 sztuk 
Panewka: cementowana , średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, wewnętrznie 
polerowana 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długościach szyjki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
1. Brak instrumentarium umożliwiającego konwersję z protezy bezcementowej na cementowaną i na 
odwrót. 
2. 2. W panewkach cementowanych brak opcji z panewka zatrzaskową. 
 
Pytanie nr 2.  
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zmawiający w pakiecie 1. Protezy stawu biodrowego dopuści 
w poszczególnych zadaniach asortyment zgodnie z poniższą charakterystyką: 
Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika – 250 szt. 
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, o prostokatnym przekroju poprzecznym, pokryty 
porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w co najmniej 9 rozmiarach, stożek 12/14, 
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Głowa: o średnicy 28, 32 mm ceramiczna Biolox delta lub ceramiczna na bazie tlenku cyrkonu ISO13356 
w co najmniej 3 długościach szyjki 
Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie hemisfery typu press-fit, 
z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 44 do 68 mm 
Śruby: tytanowe o długościach od 25 do 45 mm, 3 śruby do zestawu, 
Wkład: polietylenowy, crosslinked, z offsetem i bez offsetu. 
Instrumentarium: z opcją do dostępu przedniego 
Zadanie 2. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna – 5 sztuk 
Panewka: bezcementowa , zewnętrznie porowata, w kształcie pogłębionej hemisfery typu press-fit, średnica 
zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, możliwość użycia do trzech śrub, 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długosciach szyjki. 
Zadanie 3. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk 
Trzpień: prosty, nieanatomiczny, co najmniej w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, 
Panewka: polietylenowa w rozmiarach co najmniej od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32 mm. 
Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa /alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 
5 długości szyjki, 
Blokada kanałowa: korek do kanału udowego. 
Zadanie 4. Endoproteza cementowana stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna, dwumobilna - 10 sztuk 
Panewka: cementowana , średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, wewnętrznie 
polerowana 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długościach szyjki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
1. Brak instrumentarium umożliwiającego konwersję z protezy bezcementowej na cementowaną i na 

odwrót. 
2. W panewkach cementowanych brak opcji z panewka zatrzaskową. 

 
Pytanie nr 3.  
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zmawiający w pakiecie 1. Protezy stawu biodrowego dopuści 
w poszczególnych zadaniach asortyment zgodnie z poniższą charakterystyką: 
Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika – 250 szt. 
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, o prostokatnym przekroju poprzecznym, pokryty 
porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w co najmniej 9 rozmiarach, stożek 12/14, 
Głowa: o średnicy 28, 32 mm ceramiczna Biolox delta lub ceramiczna na bazie tlenku cyrkonu ISO13356 
w co najmniej 3 długościach szyjki 
Panewka: bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa, w kształcie hemisfery typu press-fit,  
z możliwością zastosowania 3 śrub, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 44 do 68 mm 
Śruby: tytanowe o długościach od 25 do 45 mm, 3 śruby do zestawu, 
Wkład: polietylenowy, crosslinked, z offsetem i bez offsetu. 
Instrumentarium: z opcją do dostępu przedniego 
Zadanie 2. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna – 5 sztuk 
Panewka: bezcementowa , zewnętrznie porowata, w kształcie pogłębionej hemisfery typu press-fit, średnica 
zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, możliwość użycia do trzech śrub, 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długosciach szyjki. 
Zadanie 3. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk 
Trzpień: prosty, nieanatomiczny, co najmniej w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, 
Panewka: polietylenowa w rozmiarach co najmniej od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32 mm. 
Głowa: o średnicy 28 mm, metalowa /alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długości 
szyjki, 
Blokada kanałowa: korek do kanału udowego. 
Zadanie 4. Endoproteza cementowana stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna, dwumobilna - 10 sztuk 
Panewka: cementowana , średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, wewnętrznie 
polerowana 
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Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa wewnętrzną metalową 
/alternatywnie pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długościach szyjki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
1. Brak instrumentarium umożliwiającego konwersję z protezy bezcementowej na cementowaną i na 

odwrót; 
2. W panewkach cementowanych brak opcji z panewka zatrzaskową. 
 
Pytanie nr 4 
Czy w celu osiągnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej w pakiecie nr 5, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydzielinie pozycji nr 1 Endoprotezy stawu skokowego do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie może dokonać zmiany poprzez wydzielenie zadania do osobnej części zamówienia. 
 
Mając na uwadze odmowę publikacji przez TED (Tenders Electronic Daily; Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej) dotyczącej modyfikacji przedmiotu zamówienia (ogłoszenie wysłane 08/01/2021 r. – dodanie 
części zamówienia), Zamawiający napisał 15/01/2021 r. do TED zapytanie - czy będzie możliwa zmiana 
(modyfikacja) ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wydzielenia części zamówienia do osobnego pakietu 
(przy zachowaniu opisu przedmiotu zamówienia i wartości). 
15/01/2021 r. Zamawiający otrzymał odmowę takiej zmiany ogłoszenia. 
18/01/2021 r. Zamawiający ponownie zwrócił się z zapytaniem o wprowadzenie zmian - argumentując to 
m.in. faktem, iż takie zmiany w przeszłości miały miejsce w innych postępowaniach prowadzonych przez 
Zamawiającego. 
19/01/2021 r. Zamawiający otrzymał potwierdzenie braku możliwości wprowadzenia zmiany do ogłoszenia 
o zamówieniu w zakresie wydzielenia części z istniejącego zadania. 
Z uwagi na odmowę publikacji zmiany (modyfikacji) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
Zamawiający jest zmuszony od odmowy wydzielenia zamówienia – dotyczy części 5. 
 
Pytanie nr 5 
Czy w pakiecie nr 5 w zadaniu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na dosyłania „na zabieg” zestawów 
narzędziowych wraz z implantami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym?  
Odpowiedź: 
Zamawiając nie wyraża zgody, ze względu na fakt, że aby w pełni zabezpieczyć chorego podczas zabiegu 
rewizyjnego instrumentarium do rewizji powinno być dostępne na żądanie. 
 
ZESTAW II 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 1, dotyczy wzoru umowy 
Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz 
Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, 
że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę 
potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie 
ich własność przechodzi na Zamawiającego.  
Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za 
wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej 
umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów 
medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy 
wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania 
nad nimi jakiejkolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych 
odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. 
Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie 
i może prowadzić do sporów między stronami.  
Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności 
Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający 
ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do 
magazynu. 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z wzorem umowy, dostawa i rozładunek odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na koszt 
i ryzyko Wykonawcy (§ 4 ust. 6 umowy). Z chwilą protokolarnego odbioru wyrobów medycznych, ryzyko 
ich utraty i uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego. Zamawiający nie  dokonuje zmiany zapisów wzoru 
umowy. 
 
Pytanie nr 2, dotyczy faktur 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie 
elektronicznej - dokument pdf? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury  mają być 
wysyłane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza faktury w formie elektronicznej przesyłanej na adres email. 
 
Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający dopuści endoprotezę bezcementową stawu biodrowego, w której skład wchodzą: 
zad 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 przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 
30 letniej historii klinicznej. 
Głowa o średnicach 28/32/36 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. 
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi 
jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka 
występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów w rozmiarach 42-74 rozmiary rosną co 2 mm. Insert 
polietylenowy płaski lub z okapem bezpośrednio montowany w panewce. Mocowaniu insertu pomagają dwa 
bolce zatopione we wnętrzu panewki. Śruby tytanowe w romiarach minimum 20-45 mm rozmiary rosną co 5 
mm. 
zad 2. Panewka bezcementowa antyluksacyjna, pokryta hydroksyapatytem z użebrowaniem ułatwiającym 
pierwotną stabilizację, w rozmiarach 44-64 rozmiary rosną co 2 mm. Wkład kompatybilny z systemem 
dwumobilnym, wykonany z polietylenu z głową wewnętrzną metalową dostosowaną do wymiaru w 
minimum 3 długościach szyjki. 
 zad 3 Trzpień cementowy CoCr Trzpień wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się 
dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocetrujący się w 
kanale). Trzpień prosty spłaszczony, gładki w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12/14 . Możliwość implantacji 
trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień 
o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej.  
Głowa o średnicach 22/28/32 CoCr w minimum 3 długościach szyjki.         
Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości w rozmiarach conajmniej 44-58 z  kołnierzem 
antylukasacyjnym lub bez na głowy o średnicy 22,28, 32. 
korek do jamy szpikowej 
zad 4 Panewka antyluksacyjna w wersji cementowanej. Średnica panewki cementowanej od 44 do 60mm 
rozmiary rosną co 2 mm.. Wkład kompatybilny z systemem dwumobilnym, wykonany z polietylenu z głową 
wewnętrzną metalową dostosowaną do wymiaru w minimum 3 długościach szyjki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ: 
1. 5 rozmiarów trzpienia cementowanego to zbyt mało aby zgodnie z zasadami sztuki osądzić implant; 
2. brak panewki ztrzaskowej w implancie cementowanym. 
 
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści endoprotezę krótkotrzpieniową bezcementową stawu biodrowego, w której skład 
wchodzą: 
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 
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12/14. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu 
jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. 
Głowa o średnicach 28/32/36 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. 
Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi 
jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka 
występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów w rozmiarach 42-74 rozmiary rosną co 2 mm. Insert 
polietylenowy płaskilub  z okapem bezpośrednio montowany w panewce. Mocowaniu insertu pomagają dwa 
bolce zatopione we wnętrzu panewki. Śruby tytanowe w rozmiarach minimum 20-45 mm, rozmiary rosną co 
5 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ: 
Zastosowanie jednego instrumentarium dla implantów cementowanych, bezcementowych i przynasadowych 
wyklucza charakterystykę trzpienia przynasadowego o mocowaniu szyjkowo-przynasadowym (jak zostało 
umieszczone w opisie). 
 
 Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 5 
„Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści również: 
- punkt 1 -  
Endoproteza stawu skokowego. 
Implanty wprowadzane 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. 
Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: 
- możliwa rotacja osiowa; 
- możliwe przesunięcia AP; 
- 6 rozmiarów; 
Wkładka polietylenowa HCLP. 
Zestaw elementów zużywalnych, jednorazowych. 
- punkt 2 – 
Proteza modułowa głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. 
Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 
mm. 
Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej 
osteointegracji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Aloplastykę stawu skokowego Zamawiający przeprowadza w MSOR z dostępu przedniego [co wynika ze   
zdobytego doświadczenia (praktyki) przez placówkę na przestrzeniu wielu lat]. 
 
ZESTAW III 
 
1. Czy Zamawiający w poniższych  zadaniach dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 
większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 
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 i doboru długości protezy po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 
195, 235 mm. Stożek V40, do każdej protezy dostarczamy komplet głów 22, 28, 32, 36 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ z posiadanego przez placówkę doświadczenia i wiedzy - długość  235 
mm jest niewystarczająca przy niektórych zabiegach rewizyjnych, wymagających trzpieni dłuższych. 
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Zamawiający określił, że stożek ma mieć wymiar 12/14 mm, ponieważ na takim systemie pozwalającym 
zwiększyć długość szyjki do 5X Zamawiający pracuje (Zamawiający stanąłby przed koniecznością zakupu 
podobnego systemu dla stożka V 40). 
 
Pytanie: 
Pakiet 8. Endoproteza rewizyjna kolana 
2. Czy Zamawiający w poniższych  zadaniach dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 
większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 
Dotyczy  
1. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana 
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), odtwarzający powierzchnię stawowe 
w minimum 8 rozmiarach, z możliwością zastosowania podkładek wyrównujących ubytki 
kostne i trzpieni udowych cementowych i bezcementowych.  
Wkładka piszczelowa związana z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.  
Element piszczelowy cementowy z możliwością zastosowania trzpieni i podkładek wyrównujących ubytki 
kostne w piszczeli 
Trzpienie w długościach 50, 100, 150 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6, mm 
zarówno 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. Przeznaczone 
do zastosowania bezcementowanego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ idea stosowania konów jest w sprzeczności (w sposób istotny) z ideą 
stosowania sleevów, które tworzą jeden blok z implantem. Zatem bazując na wieloletnim doświadczeniu 
placówki w stosowaniu sleevów Zamawiający pozostaje przy opisanej opcji. 
 
Pytanie: 
Dotyczy  
2. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli 
Element udowy poresekcyjny wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy 
i lewy ). Element  udowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały. 
Mechanizm endoprotezy stawu kolanowego oparty na obrotowym zawiasie. System modularnych implantów 
umożliwiający wykonanie operacji resekcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej. 
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. Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ). 
Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego wykonane z CoCr  o długościach 80 i 155 mm , średnice 
od 10 do 23 0 mm  
Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe 
długościach 125,150 i 200  mm , średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromokobaltowego 
o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm 
Element piszczelowy zawiasowy cementowany wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), 
uniwersalny, min. 4 rozmiary. 
Wkładki polioffsetyetylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm 
Mimośrody wykonane z CoCr  pozwalajace na zróżnicowanie osi komponentu piszczelowego o 4mm. 
Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana 
Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ możliwość resekcji ½ dalszej uda realizować Zamawiający ma  
zamiar implantami z pakietu onkologicznego. 
 
ZESTAW IV 
Pytanie: 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 7 oraz pakiet 8 
W związku z tym, iż w zał. nr 6 do SIWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pakietach: 7 i 8 nie zostały 
podane ilość poszczególnych protez (pakiet 7) oraz endoprotez (pakiet nr 8), które Wykonawca ma 
zaoferować, prosimy o potwierdzenie, że ilości te zgodne są zapisami SIWZ ppkt 5.1. oraz Ogłoszenia 
o zamówieniu z dn. 28/12/2020 (Sekcja II: Przedmiot) odpowiednio dla pakietów 7 oraz 8. 
Odpowiedź: 
Liczba sztuk w części 7 i 8 zamówienia wynosi: 
Pakiet 7. Pakiet onkologiczny  
Zadanie 1. Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej - 2 sztuki. 
Zadanie 2. Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej – 1 sztuka. 
Zadanie 3. Proteza totalnej resekcji kości udowej – 2 sztuki. 
Zadanie 4. Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego – 1 sztuka. 
Zadanie 5. Proteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej – 1 sztuka. 
Zadanie 6. Proteza resekcyjna części dystalnej kości ramiennej – 1 sztuka. 
Zadanie 7. Proteza resekcyjna totalna kości ramiennej – 1 sztuka. 
Zadanie 8. Endoproteza arthrodezy kości długich – 2 sztuki. 
Zadanie 9. Endoproteza poresekcyjna wstawki kości długich – 3 sztuki. 
Zadanie 10. Proteza  resekcyjna panewki kości biodrowej – 2 sztuki. 
Pakiet 8. Endoproteza rewizyjna kolana  
Zadanie 1. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana – 1 sztuka. 
Zadanie 2. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli - 1 
sztuka. 
 
UWAGA! 
Liczba sztuk został podana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(pkt 5.1), przy czym 14/01/2021 r. Zamawiający dokonał korekty liczby sztuk w zakresie części 8                     
– zadanie 2 (zmiana z 11 sztuk na 1 sztukę). 
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