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Nasz znak: ZP.271-220.5/2015             Kraków, dnia 16.06.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez
stawów, systemu rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego, oraz

cementu kostnego (ZP 6/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
zapytania złożone przez Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1 : dot grupa 3 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA 
BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 

Czy Zamawiający w grupie nr 3 dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu 
większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i 
zawiera: 
Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale między 125 °a 145 ° 
,wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju 
stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. 
Głowa ceramiczna biolox delta o średnicach 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach 
długości szyjki 
Panewka bezcementowa tytanowaTi6Al4V,napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 
– 66 mm ze skokiem co 2 mm -(wersja z 9 otworami do średnicy 76 mm), w wersji 
pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, 
dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami – śruba lub szpilka 
oraz zaślepka do otworu. System umożliwia 3- krotne śródoperacyjne wyjęcie i włożenie 
wkładki , bez jej uszkadzania w celu lepszego dopasowania nadbudowy do warunków 
anatomicznych pacjenta. 
Wkładki polietylenowe przystosowane do wszystkich średnic głów, w wersji: 
- standard i z 20 stopniową nadbudową 
- wkładki z 4 mm lateralizacją w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową 
-dodatkowo wkładka z wbudowaną 20 stopniową antewersją, umożliwiająca korektę zbyt 
stromo zaimplantowanej panewki o 20˚ 
Wkładka ceramiczna - System wymiennych wkładek z ceramiki biolox delta, w 
rozmiarach rosnących, do głów 32mm w rozmiarach 48mm, 50mm, do głów 36 mm w 
rozmiarach 52-68mm. Z tytanowym pierścieniem wokół wkładki w celu jej wzmocnienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2: GRUPA 4 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA 
BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO. 

2. Czy Zamawiający w grupie nr 4 dopuści ofertę alternatywną dla zachowania 
wymogu większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych 
parametrów i zawiera:
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Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale między 125 ° - 145° ,wykonany w całości ze stopu 
tytanu, w 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. 
Głowa ceramiczna biolox delta o średnicach 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki 
Panewka bezcementowa tytanowaTi6Al4V,napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 – 66 mm ze skokiem co 2
mm -(wersja z 9 otworami do średnicy 76 mm), w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym
systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez , do każdej panewki z otworami – śruba lub szpilka
oraz  zaślepka  do  otworu.  System  umożliwia  3-  krotne  śródoperacyjne  wyjęcie  i  włożenie  wkładki  ,  bez  jej
uszkadzania w celu lepszego dopasowania nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. 
Wkładki polietylenowe przystosowane do wszystkich średnic głów, w wersji: 
- standard i z 20 stopniową nadbudową 
- wkładki z 4 mm lateralizacją w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową 
-dodatkowo wkładka z wbudowaną 20 stopniową antewersją, umożliwiająca korektę zbyt stromo zaimplantowanej
panewki o 20˚ 
Wkładka ceramiczna  - System wymiennych wkładek z ceramiki biolox delta, w rozmiarach rosnących, do głów
32mm w rozmiarach 48mm,  50mm,  do głów 36 mm w rozmiarach 52-68mm.  Z tytanowym pierścieniem wokół
wkładki w celu jej wzmocnienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 3: GRUPA 7 - ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO 

Czy Zamawiający w grupie nr 7 dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności?
Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera: 
Część  udowa:  zbudowana  z  CoCr  lub  ZrNb  dostępna  w  7  (od  1  do  7)  rozmiarach,  z  dwoma  płetwami
antyrotacyjnymi,  anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10°. Kształt strzałkowy z
anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. 
Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6
rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w EtO 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4: dot. grupy 24

Prosimy o uściślenie , czy Zamawiający pisząc: resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający 
gentamycynę w postaci drażetek w ilości 25 szt. - 5 m 3 miał na myśli 25 kpl o objętości 5 cm3 każdy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza,  zapisy SIWZ pozostają  bez zmian. 

Pytanie 5: dot. grupy 1

Czy w pakiecie nr 1 w Formularzu asortymetowo- cenowym nie nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na dopisaniu 
pozycji c) wkładka, której nie ma w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto w systemie protez cementowych do 
pełnej artykulacji wymagana jest zgodnie z opisem sama panewka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła  omyłka pisarska.  Zamawiajacy wykreśla z grupy 1 z kol. 2
zapis: 
“c) wkład”, 
ponadto wykreśla z grupy 1 : “g) instrumentarium do zabiegu “ oraz “h) system napędów – piła + wiertarka”
które Wykonawca użyczy na czas trwania umowy. 

Pytanie 6: grupa 18:

Czy Zamawiający dopuści płytkę o wymiarach 4 x 12 mm dostarczanych z pętlą poliestrową o długościach 15-40 mm
ze skokiem co 5 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 7:  grupa 18:Czy Zamawiający dopuści śruby biowchłanialne o średnicy 7-10 mm i długościach  20-35 mm z
mineralnym dwufazowym fosforanem wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają   bez zmian. 

Pytanie 8: grupa 23Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny – 40% β-trójfosforan wapnia , 60% 
hydroksyapatyt – zoptymalizowany skład w najlepszym stopniu odwzorowuje skład ludzkiej kości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 9:  Czy Zamawiający dopuści substytut kości o objętości 30 cm3 oraz 10cm3 lub 20 cm3 – wg wyboru 
Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 10: Dotyczy grupy nr 7

Czy  Zamawiający  w  grupie  7  wymaga  dostarczenia  kompletu  ostrzy:  ostrze  posuwisto-zwrotne  oraz  ostrze
oscylacyjne – 1 komplet na każde 2 komplety endoprotez – niezbędne do wykonywania zabiegów?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga dostarczenia kompletu ostrzy:  ostrze  posuwisto-zwrotne oraz ostrze
oscylacyjne – 1 komplet na każde 2 komplety endoprotez – niezbędne do wykonywania zabiegów. 

Pytanie 11: Dotyczy grupy nr 8

1. Czy Zamawiający w GRUPIE 8 ENDOPROTEZY BARKU dopuści modułową protezę stawu ramiennego:
• proteza   połowicza:  bezcementowy trzpień  pokryty  w  części  bliższej  porowatym  stopem tytanu,  możliwość

zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm oraz 4-15 mm,
dł.  194  mm  (rewizyjny).  30  typów  trzpieni,  każdy może  być  zastosowany do  protezy  odwrotnej.  Głowy z
regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm.

• panewka cementowana, dla protezy anatomicznej – w 3 rozmiarach, cztery cementowane kołki w podstawie.
• panewka  bezcementowa,  dla  protezy  anatomicznej  -  hybrydowa  wersja  panewki  wykorzystująca  trzpień  z

porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kołki w podstawie. 
proteza   odwrotna  -  bezcementowy  trzpień  pokryty  w  części  bliższej  porowatym  stopem  tytanu,  możliwość
zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm. 30 typów trzpieni - mocowanie części panewkowej za
pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych. Podstawa części panewkowej  wykonana z porowatej
gąbki tytanowej przerastającej kością - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach.
Metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach; wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach?       

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 12:  Czy Zamawiający  w GRUPIE 8 ENDOPROTEZY BARKU wyrazi zgodę na dostarczanie w postaci
Loaner Set narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 13: Dotyczy zapisów umowy - §3 ust. 4 Mając na uwadze fakt, że przedmiotem zamówienia jest dostawa
materiałów ortopedycznych wraz utworzeniem depozytu w okresie 12 miesięcy, wnioskujemy o wykreślenie zapisu o
treści  „Dostarczone  przez  Dostawcę  wyroby medyczne  będą  posiadać  ....  -  letni  (min.  2-letni)  termin  ważności
sterylności,  licząc  od  daty  dostawy”  zwracając  uwagę  iż,  implanty  zdeponowane  u  Zamawiającego  podlegają
bezwzględnej wymianie w przypadku utraty terminu przydatności do użycia.



W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapisu na poniższą treść:

„Dostarczone  przez  Dostawcę  wyroby  medyczne  będą  posiadać  ....  -  (12  miesięczny)  termin  ważności
sterylności, licząc od daty dostawy”.

Odpowiedź: Zamawiający  modyfikuje zapisy umowy wykreślając z § 3 ust. 4 zdanie: „Dostarczone przez
Dostawcę wyroby medyczne będą posiadać .... - letni (min. 2-letni) termin ważności sterylności, licząc od
daty dostawy”

Pytanie 14: Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. VI

1. W związku z zapisami pkt. VI ust. 2 czy Zamawiający dopuści również dokumenty potwierdzające obserwacje i
wyniki kliniczne implantacji wyrobów w języku angielskim?
2. W związku z zapisami pkt. VI ust. 2 czy Zamawiający dopuści również techniki operacyjne w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający  modyfikuje zapisy  SIWZ w nastepujący sposób:
w pkt. VI pkt 3 i pkt. 4  Zamawiajajcy wprowadza zdanie drugie o następujacej tresci:  “Zamawiający 
dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.”

Pytanie 15:  Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. XV – kryteria oceny ofert pkt. A

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnego banku implantów do 1 szt. każdego
rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 16: 

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnego banku implantów do 1 szt. każdego
rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 17: Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnego banku implantów do 1 szt.
każdego rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 18: Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnego banku implantów do 1 szt.

każdego rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 19: Grupa 20 ENDOPROTEZA POŁOWICZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO  czy Zamawiający
wymaga w komplecie głowy metalowej o średnicy 28 mm kompatybilnej z głową BIPOLARNĄ?

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga w komplecie głowy metalowej o średnicy 28 mm kompatybilnej z głową
BIPOLARNĄ ,  przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

Pytanie  20:  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  użyczenie  na  czas  umowy  instrumentarium  do  gwoździ
znajdujących się w Grupie 13 według własnych rozwiązań technicznych tj.:

- instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych (3 palety w kontenerze do sterylizacji) –
poz. 1-3, 5,7,8.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 21:

-  instrumentarium z rączką i  nakładkami celującymi  przeziernymi  dla  promieni  RTG wykonanymi  z  kompozytu
włókna węglowego dla gwoździ śródszpikowych typu GAMMA (3 palety w kontenerze do sterylizacji) – poz. 4

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostaych zapisów SIWZ . 

Pytanie 22:

- instrumentarium do wszczepiania gwoździ udowych bocznych (2 palety w kontenerze do sterylizacji) – poz. 6?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostaych zapisów SIWZ . 

Pytanie 23:

Czy Zamawiający  w  zakresie  Grupy  13   poz.  12  dopuści  możliwość  zaoferowania  płytki  rekonstrukcyjnej  do
zespolenia  miednicy  z  otworami  stożkowymi  gwintowanymi  w  formie  oczek  z  przewężeniami  ułatwiającymi
dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych
3.5/3.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, przy spełnieniu pozostaych zapisów SIWZ . 

Pytanie 24:

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 13  poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości
udowej wyłącznie bez haka?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 25:

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 13  poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płyt dla śrub o średnicy 2 mm i 2,4
mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 26:

Zawracamy się z prośbą o wydzielenie z Grupy 13 pozycji 27,31,33-35 w odrębny pakiet? Dopuści to do udziału
w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 27:

Czy Zamawiający w zakresie  Grupy 14  dopuści możliwość zaoferowania gwoździa ramiennego z otworami na
śruby o średnicy 4,5 mm i 5,0 mm?
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 28:

Czy Zamawiający w zakresie Grupy 14 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa o dł. 150 mm z możliwością
wyboru gwoździa o dł. 250 lub 280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 



Pytanie 29:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Grupie 15 implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali
implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?

Odpowiedź: Tak, Zamawiaiaicy dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013,  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia, modyfikując: 

a)  pkt.  XI.  1  SIWZ:  Termin składania ofert  -  w  dniu 13.07.2015 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII.  Termin
otwarcia ofert -w  dniu 13.07.2015 r. godz. 10.30 

b) w załączniku nr 6 (formularzu asortymentowo- cenowym) do SIWZ  Zamawiający wykreśla z kol . 2: 

- w grupie 2  poz. „d) instrumentarium do 1 zabiegu” oraz „e) młotek pneumatyczny”

- w grupie 3  poz. „d) instrumentarium do 1 zabiegu” 

- w grupie 4  poz. „e) instrumentarium do 1 zabiegu” 

- w grupie 5 poz. „e) wypożyczenie systemu napędów – piła + wiertarka”

- w grupie 6  poz. „f)  wypożyczenie systemu napędów – piła + wiertarka”

które Wykonawca użyczy w każdej z tych  grup na czas trwania umowy. 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Szpitala  i  staje  się
wiążąca.


