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Nasz znak : DOP – ZP 36/        /08                                Kraków, dnia 2 grudnia 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 

rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z 
serwisowaniem instrumentarium do implantacji wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego 

płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz szkoleniem personelu.”
(ZP 36/2008)

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) Dyrekcja Szpitala 
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie,  odpowiada na zapytania złożone  w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę 
materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego 
aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego, wraz z serwisowaniem instrumentarium do 
implantacji wyrobów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem oraz  
szkoleniem personelu.” (ZP 36/2008).

1. Grupa nr VI: Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie mocowania piszczelowego 
w postaci  guzika wykonanego z UHMWPE, polietylenu o ultrawysokiej  masie 
cząsteczkowej?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mocowania piszczelowego w 
postaci  guzika  wykonanego  z  UHMWPE,  polietylenu  o  ultrawysokiej  masie 
cząsteczkowej, zgodnie z SIWZ.

2. Grupa VI: - systemem rekonstrukcji aparatu więzadłowego. Czy Zamawiający 
dopuści  do  wydzielenia  jako  osobnej  grupy  poz.  1  -  elementy  kotwiczące, 
tytanowe endobutton + guzik. Instrumentarium? 
Odpowiedź:   Zamawiający  wydziela  z  grupy  VI  poz.  1  -  "elementy  kotwiczące,  
tytanowe endobutton + guzik. Instrumentarium" i tworzy grupę VI A .
Grupa VI - poz. 1. - Nici z kotwiczkami.  Instrumentarium. 
                  poz. 2 - Śruby interferencyjne biowchłanialne
zamwiajacy okresla nowe wadium: dla grupy VI A wynosi- 2.400,00 zł a dla grupy VI  
- 950,00 zł.

3. Grupa  VIII  –  Endoproteza  cementowa  stawu  biodrowego  Czy  Zamawiający 
dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie: Trzpień- prosty,matowy, 
wykonany  z  chromokobaltu,  zwężający  się  dystalnie,wymagający  zastosowania 
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centralizera,  dostępny  w  długościach 120mm,  130mm,  135mm,  140mm,145mm, 
200mm.Głowa- metalowa o średnicy 28mm , przynajmniej w 5 rozmiarach ,Panewka- 
polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 42mm do 64mm ze skokiem co 2mm. 
Centralizery  w licznych  rozmiarach.  Korek  do  jamy szpikowej  w dużym zakresie 
średnicy?. 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  o  podanym  opisie  trzpienia  i  
panewki  oraz  centralizera  i  korka,  natomiast  nie  dopuszcza  metalowej  głowy.  W 
opisie  przedmiotu  zamówienia  jednoznacznie  podano  że  wymagana  jest  głowa 
ceramiczna.

4. Grupa XIV – Endoproteza krótkotrzpieniowa bezcementowa stawu biodrowego 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie : Trzpień 
krótki modularny składający się z dwóch części: trzpień + modularna część szyjkowa. 
Trzpień  wykonany  z  litego  stopu  tytanu  w  2/3  części  bliższej  pokryty  czystym 
tytanem  o  porowatej  strukturze  i  dodatkowo  fosforanem  wapnia.  Dostępny  w  6 
długościach  od  9,75  mm  do  12,25  mm  włącznie.  Część  szyjkowa  modularna 
wykonana  z   chromokobaltu  (  dla  pacjentów  uczulonyc  monoblok  tytanowy  )  z 
konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach: 3 różne projekcje (kąty nachylenia) szyjka – 
trzpień oraz 3 różne ante  i  retro  nachylenia  (nachylenie  szyjki  endoprotezy)  +7,5° 
ante,  0°,  -7,5°  retro.  Panewka  bezcementowa  wykonana  ze  stopu  tytanu,  pokryta 
czystym tytanem o porowatej strukturze w wersji press-fit lub wkręcanej. Rozmiary, 
co 2 mm: od 44 mm do 68 mm. Panewka press-fit z możliwością blokowania śrubami 
(3 otwory)  albo  bez  otworów. Panewka wkręcana  sferyczna,  gwintowana na  całej 
wysokości  z  możliwością  zaślepienia  w  części  centralnej  talerzykiem  .Wkładka 
ceramiczna lub polietylenowa o średnicy 28 mm albo 32 mm. Głowa ceramiczna w 3 
długościach szyjki albo metalowa dostępna w 5 długościach szyjki?.
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  aby  endoproteza  spełniała  warunki  opisu  
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

5. Grupa  XVI  –  Endoproteza  całkowita  cementowa  stawu  kolanowego  Czy 
Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie Część udowa 
anatomiczna  (  lewa  i  prawa  )  wykonana  z  chromokobaltu  przynajmniej  w  7 
rozmiarach  dla  każdej  ze  stron.  Część  piszczelowa  uniwersalna,  wykonana  z 
chromokobaltu  ,  modularna  (  nie  związana  na  stałe  z  wkładką  polietylenową) 
przynajmniej  w  9  rozmiarach  Wkładka  polietylenowa  realizująca  3  stopniowe 
tyłopochylenie , dostępna w grubościach 10mm,12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej 
w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej ( w wersji 
ze  stabilizacją  tylną  mocowana  dodatkową  śrubą).  Element  rzepkowy  dostępny 
przynajmniej  w  4  rozmiarach.  Możliwość  wyboru  resekcji  części  piszczelowej  z 
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fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej 
w zgięciu i w wyproście ( z użyciem retraktora zapadkowego)?. 
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  aby  endoproteza  spełniała  warunki  opisu  
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert – 17  grudnia  2008 r. do godz. 10.00 w  Kancelarii Szpitala  pok. nr  
12.
Termin otwarcia ofert -  17  grudnia  2008 r. do godz. 10.30 w Świetlicy Szpitala.

                      
Z poważaniem,
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