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Kraków, dn. 18.02.2022 r. 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271.1.1.2022. 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 
wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
ZESTAW I 
Pytanie:  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 zad. 1 endoprotez połowiczych stawu 
kolanowego o następujących parametrach:  
• część udowa uniwersalna dla przedziału przyśrodkowego i bocznego, uniwersalna dla kończyny prawej 
i lewej, dostępna w 4 rozmiarach, wykonana ze stopu CoCrMo.  
• taca piszczelowa uniwersalna dla przedziału przyśrodkowego i bocznego, uniwersalna dla kończyny prawej 
i lewej, dostępna w 4 rozmiarach, w formie monobloku, wykonana z polietylenu.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie:  
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 13 endoprotez bezcementowych stawu 
biodrowego ceramika/polietylen o następujących parametrach:  
• trzpień udowy prosty, bezcementowy, uniwersalny, na całej długości pokryty porowatym tytanem, oraz 
opcjonalnie hydroksyapatytem. Trzpień dostępny w 11 rozmiarach w długościach od 115 mm do 190 mm 
i w dwóch wersjach kąta szyjkowego: 130 i 125 stopni  
• panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem oraz warstwą hyroksyapatytu, w rozmiarach 
średnicy zewnętrznej od 42 mm do 72 mm, z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do 
otworów w komplecie  
• wkład X-PE neutralny lub z okapem  
• głowa ceramiczna w rozmiarach: 28 mm, 32 mm, 36 mm w trzech długościach szyjki  
• śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 mm do 60 mm. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
ZESTAW II 
Pytanie:  
1. Dot. załącznika nr 6 do SWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet 1. Protezy stawu biodrowego, 
Zadanie 2. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna 
Zwracamy się z pytaniem czy w pozycji panewka Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu 
o następujących parametrach: Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy 
zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz 
dodatkowo hydroksyapatytem?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie:  
2. Dot. załącznika nr 6 do SWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, Pakiet 7. Endoprotezy przynasadowe, 
Zadanie 2. Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-ceramika/ 
Zwracamy się z pytaniem czy w pozycji głowa Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu 
o następujących parametrach: głowa – ceramiczna Biolox delta w rozm. 28 w 3 długościach szyjki? Pozostałe 
parametry w pozycji głowa bez zmian.   
Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza dla głów 28 mm. Dla głów 32 i 36 mm Zamawiający wymaga 4 rozmiarów. 
 
Pytanie:  
3. Dot. załącznika nr 6 do SWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia 
Zawracamy się z pytaniem, czy użyte w załączniku nr 6 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) pojęcia 
alternatywnie oraz opcjonalnie w odniesieniu do pakietów 1, 7 oraz 8 należy czytać jako synonimy słowa 
„lub”? 
Jeśli nie, prosimy o podanie odpowiednio konkretnych ilości wymaganych produktów w: 
 Pakiecie nr 1, zadania nr 1, 2, 3, 4 – dot. głowy; 
 Pakiecie nr 7, zadania nr 1, 2 – dot. głowy; 
 Pakiecie nr 8, zadanie nr 4 – dot. głowy. 
Odpowiedź:  
Tak. Określenia „alternatywnie” i „opcjonalnie” są synonimami określenia „lub”. 
 
Pytanie:  
4. Dot. załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy 
Zapis w §8 ust. 2 Wzoru umowy brzmi: Kary pieniężne podlegają sumowaniu i są potrącane z bieżącego 
wymagalnego wynagrodzenia, zaś w przypadku niedokonania potrącenia, Wykonawca zapłaci kwotę 
naliczonych kar pieniężnych w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Wyłącznie 
w przypadku orzeczenia przez Sąd powszechny nieskuteczności lub nieważności ww. postanowień 
dotyczących kar pieniężnych, wolą stron jest aby stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 kodeksu 
cywilnego. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 50% 
wynagrodzenia. 
Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 ust. 2 Wzoru 
umowy w sposób następujący: Kary pieniężne podlegają sumowaniu i są potrącane z bieżącego 
wymagalnego wynagrodzenia, zaś w przypadku niedokonania potrącenia, Wykonawca zapłaci kwotę 
naliczonych kar pieniężnych w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Wyłącznie 
w przypadku orzeczenia przez Sąd powszechny nieskuteczności lub nieważności ww. postanowień 
dotyczących kar pieniężnych, wolą stron jest aby stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 kodeksu 
cywilnego. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 20%?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
 
ZESTAW III 
Pytanie:  
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 
 
Pakiet nr 1     Zadanie 1 
1. Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę na endorprotezy z trzpieniem o przekroju owalnym, 
wyposażonym w element derotacyjny w części krętarzowej, pozostałe elementy tj. w SIWZ. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Implant nie spełnia kryteriów opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie:  
2. Prosimy o informację czy w opisie przedmiotu zamówienia nie wkradła się pomyłka. Czy zamiast 
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna Biolox delta /alternatywnie tytanowa pokryta okładziną 
ceramiczną/, w co najmniej 3 długościach szyjki głów ceramicznych i 5 długościach szyjki, 
Zamawiający miał na myśli:  
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna Biolox delta /alternatywnie tytanowa pokryta okładziną 
ceramiczną/, w co najmniej 3 długościach szyjki głów ceramicznych i 5 długościach szyjki, 
Odpowiedź:  
Głowa ceramiczna 36 mm występuje w 4 rozmiarach. 
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Pytanie:  
3. Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę gdzie zaoferowana zostanie głowa ceramiczna o składzie 

identycznym jak głowa Biolox Delta produkowana przez firmę CeramTech ale pozbawiona 
charakterystycznego dla firmy CeramTech różowego wybarwienia?. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Zadanie 3  
Czy Zamawiający weźmie pod uwagę trzpień w 5 długościach w wersji standardowej i 4 długościach w 
wersji lateralizowanej?. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Za mała ilość rozmiarów trzpienia. 
 
Pytanie:  
Zadanie 4 Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę na wkładkę dwumobilną kompatybilną z panewkami 
bezcementowymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi,o średnicy zewnętrznej 46 do 72mm, składająca się z 
następujących elementów:  
1. linera wykonanego ze stopu kobaltowo-chromowego; część zewnętrzna pokryta wielowarstwową 

powłoką - ostatnia warstwa z nitrylu cyrkonu- chroniącą przed uwalnianiem jonów metali;  powierzchnia 
zewnętrzna zmatowiona w celu unieruchomienia w panewce endoprotezy, część wewnętrzna wysoko 
polerowana.  

2. głowy dwumobilnej, zatrzaskowej wykonanej z wysokousieciowanego polietylenu (HXLPE) 
dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem witaminą E; średnice zewnętrzne głów 22.2 i 28mm 

3. Głowy wykonanej ze stopu CoCr o średnicach 22.2 i 28 mm dostosowanej do głowy dwumobilnej. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pakiet 2  
Zadanie 1 
Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, gdzie zaoferowana będzie głowa ceramiczna o składzie takim 
samym co głowa Biolox Delta produkowana przez firmę CeramTech ale bez charakterystycznego dla firmy 
CeramTech różowego wybarwienia?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pakiet 7 
Zadanie 2 
Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, gdzie zaoferowana zostanie panewka bezcementowa press-fit 
pokryta napyleniem z czystego tytanu o porowatości do 50%, z możliwością dodatkowego mocowania 
wkrętami (3 lub 7 otworowa) lub bezotworowa z zaślepką montażową: śr. zewnętrzne 40- 70mm/ skok co 
2mm uniwersalna dla stosowania wkładki polietylenowej, polietylenowej wzmacnianej witaminą E, 
ceramicznej oraz wkładki dwumobilnej?. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Brak informacji o trzpieniach oraz głowach i ich rozmiarach. 
 
 
ZESTAW IV 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 1, zadanie 2  
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego-panewka antyluksacyjna 5 sztuk. 
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny w postaci panewki w opcji 
pierwotna lub z możliwością dodatkowej stabilizacji śrubą i 2 pagami.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Nie spełnia kryteriów charakterystyki produktu. 
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Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 1, zadanie 3 
Endoproteza cementowana stawu biodrowego -100 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ panewkę polietylenową, cementowaną symetryczną i z 
dodatkową nadbudową antyluksacyjną bez opcji związanej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opcji panewki zatrzaskowej. 
 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 7, zadanie 1 
Endoprotezy przynasadowe, ceramika-polietylen-50 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny w postaci głów ceramicznych 
Biolox Delta w 3 długościach szyjki? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Nie spełnia kryteriów charakterystyki produktu. 
 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 7, zadanie 2 
Endoprotezy przynasadowe, ceramika-ceramika-10 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny w postaci panewki o rozmiarach 
od 44mm. Panewka w śrdnicy 42mm hemisferyczna, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem z 
południkowo ułożonymi listewkami dodatkowo stabilizującym rotacyjne. Możliwość zastosowania 2 śrub. 
Głowy Ceramiczne Biolox Delta w 3 długościach szyjki. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Nie spełnia kryteriów charakterystyki produktu. 
 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 11 
Endoprotezy połowicze stawu kolanowego:20 sztuk 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w celu umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej i uzyskania 
najkorzystniejszej wartości zamówienia na wydzielenia zadania 1 w oddzielny pakiet. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie może dokonać zmiany poprzez wydzielenie zadania do osobnej części zamówienia. 
Dziennik urzędowy Unii Europejskiej nie wyraża zgody na publikację zmiany ogłoszenia poprzez 
wydzielanie elementów części do nowych pakietów (utworzenie nowe pakietu). 
 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu nr 13 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ceramika/polietylen 20 sztuk 
Czy Zamawiający dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: 
- Trzpień o kącie CCD 134°;  
- panewka hemisferyczna z równoleżnikowym poszerzeniem na obwodzie o wartości 1,7mm 
umożliwiającymi lepszą stabilizację w pierścieniu kostnym panewki, z fabrycznie zamontowanymi 3 
zaślepkami otworów na śruby (do śródoperacyjnego zastąpienia śrubami kostnymi); 
- wkładki polietylenowe UHMWPE standardowe lub z 20° kołnierzem bez znaczników; 
- głowy ceramiczne Biolox Delta w średnicach 32-36mm w 3 długościach szyjki 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza.  
 
 
ZESTAW V 
Pytanie:  
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:   
1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem 
okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub uchybienie terminom, o których 
mowa w niniejszej Umowie (bez względu na przyczynę, z wyłączeniem okoliczności za które wyłączną 
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odpowiedzialność ponosi Zamawiający Nabywca Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
zapłaty na swoją rzecz kar pieniężnych umownych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 473 § 1 Kodeksu 
Cywilnego w niżej wymienionych przypadkach: 
1) w razie uchybienia terminom: dostarczenia towaru określonym w § 4 ust. 5 umowy oraz przeprowadzenia 
szkolenia określonego w § 6 ust. 3 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego 
za niedostarczoną część przedmiotu umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 
wynagrodzenia umownego brutto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy 
2) w razie uchybienia terminom, o których mowa w § 4 ust. 8 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy 
3) w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn po stronie Wykonawcy 
związanych z prawidłowym wykonaniem lub nie wykonaniem Zamawiający zamówienia, zobowiązany jest 
on do zapłaty na rzecz Nabywcy kary pieniężnej, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części 
Umowy. 
2. Kary pieniężne umowne podlegają sumowaniu i są potrącane z bieżącego wymagalnego wynagrodzenia, 
zaś w przypadku niedokonania potrącenia, Wykonawca zapłaci kwotę naliczonych kar pieniężnych w 
terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Wyłącznie w przypadku orzeczenia przez Sąd 
powszechny nieskuteczności lub nieważności ww. postanowień dotyczących kar pieniężnych, wolą stron jest 
aby stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 kodeksu cywilnego. Łączna wysokość kar pieniężnych 
umownych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 50% wynagrodzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie:  
2. Czy wartości kar umownych będą liczone od wartości dostawy, czy od całej umowy? 
Odpowiedź:  
Kary umowne będą liczone od wartości dostawy. 
 
Pytanie:  
3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji . 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie:  
4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, 
duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 
elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów 
poczty e-mail Wykonawcy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
 
ZESTAW VI 
Pytanie:  
Pakiet 15 Materiały kościozastępcze 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści syntetyczny biomateriał złożony z czystego trójfosforanu wapnia. 
Przystosowany do mieszania z autologiczną kością, szpikiem lub krwią. Wytrzymałość 7-30 MPa, 
porowatość; 40% - 80%, rozmiar porów 140-700 μm. 
Cylindry  - 2 rozmiary: 
 - Ø 6mm / L 15 mm  
-  Ø 6mm / L 25 mm  
Kliny  – 10 rozmiarów  
30x25mm - od wysokości 6mm do 15mm 
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Bloki – 4 rozmiary 
- 10x10x25 mm 
- 10x20x30 mm 
- 10x10x10 mm 
-  5x5x20 mm 
Gruz – ilości i rozmiary zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
Wszystkie produkty pakowane są sterylnie w pojedyncze opakowania 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza materiały kościozastępcze w postaci gruzu 10,15 i 20 cm. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakich ilości cylindrów, klinów i bloczków Zamawiający wymaga. 
Odpowiedź:  
Bloczki, kliny i cylindry w ilości po 2 sztuki. 
 
 
ZESTAW VII 
Pytanie:  
1) Czy Zamawiający dla Pakietu nr 9 wymaga utworzenia banku implantów. Wykonawca nadmienia, iż 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, w ramach Pakietu nr 9 wymagane jest uzupełnienie banku implantów 
do 24 godzin od zgłoszenia. Z kolei w Załączniku nr 3 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) brak jest 
jakichkolwiek postanowień dotyczących obowiązku utworzenia banku implantów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów. 
 
Pytanie:  
2) W przypadku obowiązku utworzenia banku implantów dla Pakietu nr 9, Wykonawca wnosi o wskazanie, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowień Umowy o zapisy dotyczące obowiązku 
utworzenia banku implantów – w tym w szczególności o wskazanie, że termin utworzenia banku implantów 
zostanie ustalony między stronami Umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga utworzenia banku implantów od dnia obowiązywania umowy. 
 
 
ZESTAW VIII 
Pytanie:  
Wykonawca wnosi o wskazanie: 
1) Czy Zamawiający dla Pakietu nr 9 wymaga utworzenia banku implantów. Wykonawca nadmienia, iż 
zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ, w ramach Pakietu nr 9 wymagane jest uzupełnienie banku implantów 
do 24 godzin od zgłoszenia. Z kolei w Załączniku nr 3 do SWZ (dalej jako: „Umowa”) brak jest 
jakichkolwiek postanowień dotyczących obowiązku utworzenia banku implantów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
2) W przypadku obowiązku utworzenia banku implantów dla Pakietu nr 9, Wykonawca wnosi o wskazanie, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowień Umowy o zapisy dotyczące obowiązku 
utworzenia banku implantów – w tym w szczególności o wskazanie, że termin utworzenia banku implantów 
zostanie ustalony między stronami Umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 4 ust. 10 Umowy poprzez usunięcie zwrotu „braków 
lub”. Wykonawca zaznacza, iż z uwagi na dookreślone w § 4 ust. 7 Umowy terminy weryfikacji ilościowej 
dostarczanego asortymentu, rozwiązanie proponowane w § 4 ust. 10 Umowy należy uznać za niezasadne. 
Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 
„Wykonawca oświadcza, że produkty medyczne, o których mowa w § 2 posiadają odpowiednie zezwolenia 
na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia wymaganych prawem atestów/dokumentów świadczących o dopuszczeniu do 
użytkowania w jednostkach służby zdrowia na wezwania Zamawiającego – w terminie nie krótszym niż 
14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania”. 
Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroką gamę wyrobów medycznych objętych postępowaniem, 
załączenie przedmiotowej dokumentacji do Umowy może istotnie wydłużyć czas potrzebny na jej zawarcie 
oraz efektywną realizację. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 5 Załącznika nr 2 do Umowy, poprzez 
doprecyzowanie, iż Wykonawca pokrywa koszty dojazdu i przyjazdu na miejsce szkolenia oraz 
zakwaterowanie uczestników szkolenia wyłącznie w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w mieście innym 
niż miasto, w którym Zamawiający ma swoją siedzibę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
 
ZESTAW IX 
Pytanie:  
1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w pakiecie nr 2 i pakiecie nr 7  ilości śrub tytanowych  
wchodzących w skład kompletu  w poszczególnym zadaniach? 
Odpowiedź:  
Ilość otworów w panewce generuje ilość śrub w komplecie. Z opisu panewki wynika że jest mowa o trzech 
otworach, a tym samym o trzech śrubach.  
 
Pytanie: 
2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie wymogu wyceny ostrzy zgodnie z określonymi wymaganiami 
dodatkowymi w poszczególnych zadaniach.  
Odpowiedź:  
Wycena ostrzy Zamawiającego nie interesuje, ponieważ Zamawiający wymaga kompletu ostrzy. 
 
Pytanie:  
3. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 w zadaniu 1 
i zadaniu 2 panewkę - bezcementową, press-fit, pokrytą porowatym tytanem, w rozmiarach średnicy 
zewnętrznej od 44 mm do 68 mm, z przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami (zaślepki 
do otworów w komplecie)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe składowe pakietu (trzpień, głowa, wkładka) spełniają 
kryteria opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie:  
4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur 
w formie elektronicznej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie adresu email, na który 
faktury  mają być wysyłane. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie:  
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5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  by kara umowna opisana w § 8 ust. 1 lit. 1) i 2) naliczana była 
w wysokości 1% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
ZESTAW X 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu 2. Protezy przy nasadowe stawu biodrowego 
Czy w celu osiągniecia najkorzystniejszej oferty cenowej w pakiecie 2 (Protezy przynasadowe stawu 
biodrowego) w zadaniu 1 Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-polietylen/- 80 sztuk zamawiający dopuści 
panewkę zgodnie z poniższą specyfikacją:  
panewka - bezcementowa, press-fit, pokryta warstwą hyroksyapatytu, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 
44 mm do 72 mm, z przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka bez zaślepek do 
otworów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Brak zaślepek do otworów. 
 
Pytanie:  
Pytanie do Pakietu 7. Endoprotezy przynasadowe, 
Czy w celu osiągniecia najkorzystniejszej oferty cenowej w pakiecie 7 (Endoprotezy przynasadowe),                 
w zadaniu 1. Endoprotezy przynasadowe, /ceramika-polietylen/- 50 sztuk oraz  zadaniu 2 (Endoprotezy 
przynasadowe) /ceramika-ceramika/- 10 sztuk zamawiający dopuści panewkę zgodnie z poniższą 
specyfikacją:  
panewka - bezcementowa, press-fit, pokryta warstwą hyroksyapatytu, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 
42 mm do 72 mm, z przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Panewka bez zaślepek do 
otworów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. Brak zaślepek do otworów. 
 
 
ZESTAW XI 
Pytanie:  
Pytanie nr 1, 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. 
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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 dopuszcza. Zbyt mała ilość rozmiarów głów. 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 2, 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 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 dopuszcza. Zbyt mała ilość rozmiarów głów. 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 3, dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zadanie 2  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami 
na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 4, dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 zadanie 4  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami 
na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
z Zamawiającym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Pytanie nr 5, dotyczy pakietu nr 6 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6  wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na 
zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
ZESTAW XII 
Pytanie:  
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(…) zwraca się z zapytaniem do postępowania A.I.271.1.1.2022, do pakietu nr 16 - Endoproteza stawu 
ramienno-łopatkowego 8 szt. 
Pytanie brzmi: 
Czy zamawiający dopuści do przetargu ofertę protezy stawu ramienno łopatkowego, składającą się 
z elementów jak w tabeli poniżej, proteza nie wymagająca zastosowania łącznika, możliwej do implantacji 
zarówno jako proteza urazowa oraz pierwotna, możliwej do implantacji w wariantach: połowicza, 
anatomiczna z panewką cementowaną lub bezcementową, odwrócona? 

Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z 
tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135º, możliwość zastosowania 
z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości 
trzpienia. W trzpieniu 3 otwory służące do przyszycia tkanek. 
Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z 
czterema bolcami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej 
gęstości, odpornego na ścieranie. Najdłuższy bolec ze 
znacznikiem rtg. 
Panewka bezcementowa, tytanowa w rozmiarach - od 44 do 
48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub 
gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 
mm. Panewka stanowi podstawę zarówno dla protezy 
anatomicznej jak i odwróconej. Możliwość zastosowania 
panewki rewizyjnej z centralnie położonym bolcem 
zapewniającym dodatkową stabilizację 
Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do 
panewki bezcementowej 44,46,48 
Główka ramienna- wykonana z inoxu, symetryczna o 
średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i 
niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych 
wysokościach. 
GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana do panewki 
bezcementowej za pomocą śruby. 
Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00; 
05 i 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie 
cząsteczkowej +metalowa podkładka, wbijany do trzpienia. 
ŚRUBY W OPAKOWANIACH STERYLNYCH 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
ZESTAW XIII 
Pytanie:  
Pytanie nr 1 do pakietu 13: 
Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 
równoważnego systemu endoprotez biodra charakteryzującego się: 
Panewka tytanowa press-fit oferowana w rozmiarach od 40mm do 70mm skok co 2mm, z 3 otworami pod 
śruby korowe, wkład polietylenowy crosslink pod głowy 28mm, 32mm, 36mm oraz 40mm neutralny i 
z okapem 10 stopni, z możliwością implantacji wkładu polietylenowego i ceramicznego. 
Głowa ceramiczna biolox-delta w rozmiarze 28mm – 3 długości S, M, L, oraz głowy 32mm, 36mm i 40mm 
w 4 długościach – odpowiednio S, M, L i XL  
Śruby korowe tytanowe 6,5mm oferowane w rozmiarze od 20mm – 60mm. 
Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
ZESTAW XIV 
Pytanie:  
Pakiet 18 
1.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 18 zamiast 6 sztuk należy wycenić 6 kpl? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje liczbę kpl. Właściwa liczba to - 10 kompletów. 
Zmiana została naniesiona w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6. Poprawiony załącznik stanowi 
załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
 
Pytanie:  
2.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 18 na komplet składa się 1 płytka szyjna i 4 
wkręty szyjne? 
Odpowiedź: 
Tak. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi. 
  
Pytanie:  
Pakiet 23 
1.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 23 zamiast 5 sztuk należy wycenić 5 kpl? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje liczbę kpl. Właściwa liczba to - 10 kompletów. 
Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia haków laminarnych, prostych i skośnych, lewych i prawych. 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
2.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 23 na komplet składają się: 2 płytki potyliczne 
(płytko-pręt), 4 wkręty potyliczne, 6 śrub poliaksjalnych/haki laminarne szyjne, 6 wkrętów blokujących, 1 
łącznik przegubowy(poprzeczny)? 
Odpowiedź: 
Tak (zgodnie z pytaniem). 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
Pakiet 24 
1.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 24 zamiast 5 sztuk należy wycenić 5 kpl? 
Odpowiedź: 
Tak (zgodnie z pytaniem). 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
2.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 24 na komplet składają się: 1 proteza trzonu, 2 
talerzyki. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza protezy PEEkowe rozwieralne. 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
Pakiet 25 
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 25 zamiast 5 sztuk należy wycenić 5 kpl? 
W związku z tym, iż w opisie implantów międzytrzonowych ALIF występują również wkręty blokowane czy 
Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 25 na komplet składają się: 1 klatka trzonu, 4 wkręty 
blokowane? 
Odpowiedź: 
Tak (zgodnie z pytaniem). 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
Pakiet27 
1.      Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż w pakiecie 27 zamiast 40 sztuk należy wycenić 40 kpl? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje na 30 kompletów. 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
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Pytanie:  
2.      W związku z tym, iż Zamawiający w składzie kompletu przy 2 śrubach fenestrowanych (augumentacja) 
nie wymienił elementów blokujących do tych śrub czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do składu 
kompletu 2 elementów blokujących przy w/w śrubach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia i publikuje wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie banku w terminie 1 dnia roboczego zamiast 24 
godzin? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
Pytanie:  
Pakiet 29 
1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29 zamiast opisanego asortymentu (warunki podstawowe i dodatkowe) 
wyrazi zgodę na zaoferowanie klatek TLIF według poniższego opisu: 
- klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-bocznego); 
- wykonane w technologii druku 3D (SLM) z wysoce biozgodnego stopu tytanu; 
- posiadają przestrzenną strukturę umożliwiającą samoistny przerost tkanką kostną (brak potrzeby 
wypełnienia implantów substytutem kości lub materiałem  autogenicznym); 
- otwarta budowa zapewniająca wysoką osteointegracja; 
- zakrzywiony (nerkowy) profil klatek w widoku wzdłużnym 
-   dostępne trzy długości: 26mm, 30 i 35mm; wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem 
co 1mm; 
- klinowo ukształtowany dziób ułatwiający wprowadzenie implantu i dystrakcję kręgów; 
- specjalny promieniowy kształt zębów znajdujących się na powierzchniach kontaktu implantu z 
powierzchniami granicznymi trzonów, ułatwia wprowadzanie nadając odpowiedni kierunek, a zarazem 
zabezpiecza przed wysunięciem 
- kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny lub lordotyczny (pochylenie 5°) 
- klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, pozwalający na połączenie z aplikatorem i na 
rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie do 
85°; 
- gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia pewnego, silnego 
mocowania; 
- bardzo dobra widoczność w obrazowaniu RTG, 
- jedno instrumentarium dla klatek wykonanych ze stopu tytanu (w technologii druku 3D SLM) i z polimeru 
PEEK (bezpłatne użyczenie instrumentarium do zabiegu) 
- implanty trwale oznakowane; dostarczane w wersji sterylnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie:  
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie banku w terminie 1 dnia roboczego zamiast 24 godzi 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie:  
Pakiet 30 

1. Z uwagi na to, iż w standardzie klatki PLIF zakłada się 2 szt. na jeden poziom, to czy Zamawiający  
przez ilość 30 szt. rozumie 30 kompletów (tj. 1 kpl=2 klatki)? 
Odpowiedź: 
30 kompletów po 2 sztuki. 
 
Pytanie:  
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2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie banku w terminie 1 dnia roboczego zamiast 24 
godzin? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie:  
Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SWZ wzoru umowy: 
1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w: 
a. §4 ust. 5 umowy oraz w pkt. 18 SWZ oraz w formularzu ofertowym z „.. godzin” na „dni robocze”, 
b. §4 ust. 8 z „24 godzin” na „2 dni robocze”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie:  
Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony 
w godzinach  jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod 
koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. 
2. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1: 
a.  Pkt 1 z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie 
towaru, 
b. Pkt 2 z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto na 0,2% wartości reklamowanego towaru? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 
wygórowanej kary umownej.  
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym 
Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. 
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO 
ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), 
bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji  , które może być 
uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  z 
uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.   
Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
Pytanie:  
3. Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1 pkt 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie 
postanowieniami? 
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z 
zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym 
koniecznym jest zmiana zapisu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
 
ZESTAW XV 
Pytanie:  
Pytanie 1, dot. wzoru umowy § 8, ust. 1, pkt. 1), 2), 3) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar 
umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości całej umowy?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
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Pytanie:  
Pytanie 2 - dot. wzoru umowy – w związku z wymogiem udostępnienia instrumentarium dla pakietu 17 – 
prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisów precyzujących warunki udostępnienia instrumentarium:  
1. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:  
 Właścicielem sprzętu pozostaje Firma  
 Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu  
 Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital 
jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do 
wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie 
wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma 
ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli 
Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .  
 Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce 
użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, 
wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej 
Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.  
 Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny 
koszt.”  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wzoru umowy dla pakietu nr 17.  
W § 6 wzoru umowy dodaje się nowy ust. 5 o następującej treści: 
„Dotyczy pakietu 17: 
5. Wykonawca użycza instrumentarium na niżej wymienionych warunkach:  
 Właścicielem instrumentarium pozostaje Wykonawca 
 Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia instrumentarium,  
 Wykonawca oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez 
Zamawiający  jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Zamawiający powiadomi Wykonawcą jako jedyny 
podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia 
wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi 
lub użycia przez Zamawiający, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego kosztem naprawy 
i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, 
według aktualnych stawek .  
 Zamawiający zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Zamawiający nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce 
użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, 
wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej 
Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.  
 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na 
własny koszt.”  
 
 
ZESTAW XVI 
Pytanie:  
Pakiet 15 
1. Czy Zamawiający dopuści syntetyczny materiał kościozastępczy składający się z: 75% 
hydroksyapatyt i 25% β-TCP  fosforan trójwapniowy, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, 
porowatość 80-90%, ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie od 6 do 24 miesięcy, dostarczany 
w sterylnych opakowaniach, w następujących formach: 
cylinder: 8x20mm, 
kliny: 25x30mm, wysokość: 6, 8, 10, 12, 14mm, 
bloczki: 15x15x20mm; 15x20x30mm, 
granule 3-4mm w objętościach: 
5g – 50 szt., 
10g – 100 szt., 
15g – 100 szt., 
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20g – 200 szt.? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie:  
2. Czy Zamawiający doprecyzuje czy pod pojęciem „w formie cylindrów – 16 rozmiarów” powinno być: 
16 sztuk, „klinów – 14 rozmiarów” powinno być: 14 sztuk, „bloczków – 14 rozmiarów” powinno być: 14 
sztuk? 
Odpowiedź:  
Zdaniem Zamawiającego pojęcie jest doprecyzowane - chodzi o ilość rozmiarów. 
 
 
ZESTAW XVII 
Pytanie:  
1. Czy w PAKIECIE NR 19 STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA SZYJNA 
Zamawiający dopuszcza: 
 Klatki o szerokości, głębokości 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla 
każdej z odmian kształtowych? 
Pozostałe parametry zgodne z SWZ 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
2. Czy w PAKIECIE NR 30 CZOPY LĘDŹWIOWE PLIF 
Zamawiający dopuszcza: 
Implanty wsuwane, dostosowane do implantacji z dostępu tylnego PLIF na poziomie L1-S1 kręgosłupa. Dla 
najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych 
trzonów: 
• kątowej o skosie 5° w wysokości od 9 do 14 mm, stopniowanej co 1 mm i w rozmiarach długości 25 
i 28mm; 
• kątowej o skosie 10° w zakresie wysokości od 11 do 15 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 28 
i 32mm; 
• kątowej o skosie 15° w zakresie wysokości od 12 do 16 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 28 
i 32mm; 
• płaskiej 0° w zakresie wysokości od 8 do 16 mm, co 1 mm i w rozmiarach długości 22, 25, 28, 32, 34 
i 36 mm 
Implanty na powierzchniach nośnych wyposażone w profilowane zęby ułatwiające wprowadzenie 
w przestrzeń międzytrzonową oraz zabezpieczające przed wysunięciem/wycofaniem się implantu. 
Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe z oknami do przerostów kostnych, czoło implantu o kształcie pocisku 
ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową. 
Komplet narzędzi umożliwiający implantację obu wszczepów zgodnie z opisaną techniką oraz narzędzia do 
przygotowania przestrzeni międzykręgowej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
ZESTAW XVIII 
Pytanie:  
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu „24 godziny” (tj. 
terminu wskazanego w § 4 ust 8 Załącznika nr 3 do SWZ (Umowa) oraz w Załączniku nr 6 do SWZ w 
zakresie zadań w Pakiecie nr 9) na „48 godzin”. Wykonawca zaznacza, iż zastrzeżenie stosunkowo krótkiego 
terminu na realizację działań, dla których zastrzeżono termin 24 h, może wpłynąć negatywnie na realizację 
całej umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 
ZESTAW XIX 
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Pytanie:  
Dotyczy pakietu nr 15 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty 
dopuści: Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do 
ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia o porowatości 83%, 
wielkości porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, 
osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie cylindrów, klinów, bloczków, 
granulek (gruzu) w objętościach 5,0 cm3, 10,0 cm3, 15,0 cm3, 20,0 cm3.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
ZESTAW XX 
Pytanie:  
Pytanie 1 
Dotyczy pakietu nr 2 
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 XXI 
Pytanie:  
Pytanie 1 
Dotyczy pakietu nr 6 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, 
dopuści produkt równoważny: 
Trzpień rewizyjny bezcementowy, tytanowy, trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim 
ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz 
średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 
12-21mm ze skokiem co 1mm; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 

 
Zamawiający informuje, że wszystkie zmiany SWZ są wprowadzane na podstawie art. 135 oraz 

137 ustawy Pzp. 
 
Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 5 SWZ:  zapisy SWZ należy czytać 

wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców. 
 

II. 

MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

 
Działając zgodnie z treścią art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 

wzoru umowy, dodając nowy § 14 o brzmieniu: 
 

1. Jeśli Wykonawca będzie wykorzystywał flotę pojazdów samochodowych do realizacji zamówienia, 
musi zapewnić co najmniej 10% udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we wszystkich pojazdach samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia (art. 68 
ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - Dz.U. z 2021 r. poz. 
110 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedłożyć oświadczenie 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

o spełnieniu wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub poddać się kontroli ze strony 
Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu. 

2. Nie spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31.12.2022 r. będzie skutkowało 
wygaśnięciem umowy z mocy prawa. 

 
 
 
 Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  treścią  art.  137  ust.  4  ustawy Pzp,  przekazał Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej  ogłoszenie  o zmianie  do  ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udostępni 
ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej 

 
 
Załącznik : 
Poprawiony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 
 
 
 
 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny  

im. prof. Bogusława Frańczuka 




