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Nasz znak : DOP – ZP 35/ 343/12                                                  Kraków, dnia 29 listopada 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę endoprotez stawów oraz cementu kostnego."

(ZP 35/2012)

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  os.  Na 
Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1. Pytanie nr 1 dot. Grupy nr 12
Czy Zamawiający w GRUPA 12 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  4-20  mm.  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?”         
• Opcjonalnie:
• proteza  urazowa:  - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w 
każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm , każdy może być zastosowany do 
protezy odwrotnej. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego 
pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 
18-37 mm?”

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza  parametry  w/w  protezy  modularnej   z  opcją   

urazową.

Pytanie 2. dot. wzoru umowy.   Czy Zamawiający  w GRUPIE 12 ENDOPROTEZY BARKU wyrazi 
zgodę  na dostarczanie  w postaci  Loaner  Set  narzędzi  i  implantów po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu zabiegu?

Odpowiedź:  Zamawiający   nie dopuszcza,  zapisy SIWZ bez zmian.   
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Pytanie 3. dot wzoru umowy. Mając na uwadze fakt, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 
materiałów  ortopedycznych  wraz  utworzeniem  depozytu  w  okresie  12  miesięcy,  wnioskujemy  o 
zmianę  zapisu  o  treści  „Oferowany  przedmiot  zamówienia  musi  posiadać  odpowiednie  okresy 
sterylności 24 m-ce od dnia dostawy” zwracając uwagę iż, implanty zdeponowane u Zamawiającego 
podlegają bezwzględnej wymianie w przypadku utraty terminu przydatności  do użycia. Wnosimy o 
zmianę okresu sterylności na 12 m-cy od momentu dostawy przedmiotu zamówienia. 

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

Pytanie 4. dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za 
nieterminowe  dostawy,  o  których  mowa  w  §  12  ust.  2  pkt.  2   na  0,2%  wartości  brutto 
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ? 

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

Pytanie 5.  dot.  wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu  dot.  udostępnienia  na czas  trwania 
umowy instrumentarium an następujący:
„W cenie  oferty  uwzględnione są  wszystkie  koszty  usług dodatkowych  związanych  z  kompletnym 
wykonaniem  zadania,  tj.  koszty  transportu  i  przesyłek,  cło,  koszty  ubezpieczenia,  udostępnienie 
kompletnego instrumentarium niezbędnego do implantacji”.

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

Pytanie 6. Czy Zamawiający w Grupie III poz. a dopuści możliwość zaoferowania TRZPIENIA – 
tytanowego, prostego, bezkołnierzowego, o przekroju: w części bliższej prostokątnym przechodzącym 
w części  dalszej  w przekrój  kwadratowy,   we wszystkich  płaszczyznach  posiadający  kształt  klina, 
wyposażony w system zapobiegający derotacji (po 3 skrzydełka z każdej ze stron  trzpienia), pokryty 
hydroxyapatytem w całości, stożek 12/14, trzpień w 11 rozmiarach?

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

Pytanie 7.  Czy Zamawiający  w  Grupie III  poz. c  dopuści  możliwość zaoferowania PANEWKI – 
tytanowej, typu press-fit, pokrytej hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. 
Panewka w rozmiarach od  42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji  
dwiema śrubami.?

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

Pytanie 8. Czy Zamawiający w Grupie XII dopuści możliwość zaoferowania endoprotezy połowiczej 
stawu barkowego:

Pokryta w części bliższej hydroksyapatytem, wykonana z wysokogatunkowej stali  implantacyjnej 
wg ISO 5832-9 . Wersja cementowa. W części bliższej wyposażona w trzy otwory dla prowadzenia 
nici  stabilizujących  odłamy  głowy  kości  ramiennej.  Typoszereg  składający  się  z  11 
jednoelementowych  endoprotez  z  minimum 3  rozmiarami  głów,  5  średnicami  i  2  długościami 
trzpienia.  Trzy  rozmiary  głów stałych:  średnica 39 mm i  wysokość 15 mm, średnica 43 mm i  
wysokość 16 mm, średnica 47 mm i wysokość 18 mm. Rozmiary trzpienia ramiennego : średnice 
od 6 do 14 mm(skok co 2 mm); długość trzpienia 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 ust. 2 pkt. 2) na 
0,2% wartości niedostarczonej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie?

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

Pytanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 12 ust. 2 pkt. 3) 
na 0,2% wartości zareklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie towarów wolnych 
od wad?

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

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 7 grudnia 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2012 r. 
godz. 10:30.
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