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LAS-579/1-PN/24-2016       Rybnik, dnia 29.07.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosow anych w ortopedii, w tym implantów  
(zamówienie nr LAS-579-PN/24-2016) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 29.06.2016 r., nr 2016/S 123-220803 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytania od nr 1 do nr 4 dotycz ą pakietu nr 10 - >>ostrza do usuwania tkanek i frez y<<:  
Pytanie 1:  „Czy w dodatkowych wymaganiach dotyczących użyczenia zestawu shavera artroskopowego 

na czas trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania konsoli 
obsługującej shaver artroskopowy (umożliwiającej jednoczesne podłączenie dwóch 
rękojeści) oraz 4 rękojeści shavera artroskopowego (z 3 przyciskami sterującymi), z zakre-
sem obrotów maksymalnych od 12000obr./min, oscylacje od 3000cykli/min, zatrzaskowe 
mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-100%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony 
w silnik bezszczotkowy – nie wymagający smarowania, automatycznie rozpoznawany przez 
konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy, jako rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 1: Podany w pytaniu opis odpowiada opisowi przedmi otu zamówienia okre ślonemu 
przez Zamawiaj ącego. 

Pytanie 2:  „Czy w pozycji nr 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednorazowych ostrzy 
do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm – 5,5mm, kodowane 
kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Plus, Tomcat, Resector, Scalloped 
cutter, Double Bite Cutter, do wyboru z katalogu jako rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 2: Podany w pytaniu opis odpowiada opisowi przedmi otu zamówienia okre ślonemu 
przez Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 3:  „Czy w pozycji nr 2, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednorazowych frezów 

kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm – 5,5mm, kodowane kolorem 
czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute 
Barrel Burs, Unhooded 6 Flute Barrel Burs, Aggressive 6 Flute Round Bur, Standard 12 
Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAP® Bur, 
o wyboru z katalogu jako rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 3: Podany w pytaniu opis odpowiada opisowi przedmi otu zamówienia okre ślonemu 
przez Zamawiaj ącego 

Pytanie 4:  „Czy w depozycie ostrzy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania średnicy 
końcówki 4,0mm jako rozwiązanie równoważne??” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie w depozycie ostrzy o średnicy 4,0 mm.  
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Pytania od nr 5 do nr 7 dotycz ą pakietu nr 6: Implanty do rekonstrukcji wi ęzadeł krzy żowych:  
Pytanie 5:  „Czy w pozycji nr 5, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania implantu bez pętli 

umożliwiającego zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego 
kanału kości udowej, w uniwersalnym rozmiarze: 13mm długości i 4mm szerokości jako 
rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym wyja ś-
nieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji.  
Jednocze śnie zamawiaj ący koryguje numeracj ę wierszy w zakresie niniejszego pakietu – 
poprawna numeracja obejmuje wiersze od 1 do 5. Pona dto zamawiaj ący koryguje w zakresie 
wiersza nr 2 podan ą w kolumnie „Depozyt” ilo ść sztuk z brzmienia: „ Po 2 sztuki z płytek o ka żdej 
długo ści pętli (ł ącznie 16 sztuk)” na:  „Po 2 sztuki z płytek o ka żdej długo ści pętli (ł ącznie 8 
sztuk)” . Powyższe korekty nale ży nanie ść w formularzu cenowym w stosownych miejscach.   
 
Pytanie 6:  „Czy w pozycji nr 4, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki wydłużonej 

o 6.8mm, stanowiąca nakładkę podłużną służącą do zabiegów rewizyjnych, jako 
rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji 

Pytanie 7:  „Czy w pozycji nr 6, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania piszczelowej śruby 
biowchłanialnej (kombinat hydroksyapatytu i kwasu mlekowego) o średnicach w zakresie 7-
12mm i długościach 23, 28 i 35mm, jako rozwiązanie równoważne?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji.  
 

Pytanie 8:  „Czy zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści trzpień piszczelowy o długościach  52mm oraz 
92mm (każdy dostępny w 3 rozmiarach)?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie stawia dodatkowych wymaga ń. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na 
zaoferowanie asortymentu o parametrach okre ślonych w pytaniu.  
 
Pytanie 9:  „Pytania do pakietu nr 6: Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzy żowych: 

 Czy W pozycji 2, Zamawiający wymaga zaoferowania opcjonalnego rozwiązania w postaci 
implantu z regulowana długością petli?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10:  „DOTYCZY PAKIETU NR 1 – CZĘŚĆ PIERWSZA 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elementów endoprotezy bezcementowej 
stawu biodrowego wg poniższej charakterystyki technicznej? Pozostałe wymagania jak 
w SIWZ. 
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TRZPIEŃ ANATOMICZNY 
Trzpień anatomiczny (lewy, prawy) masywny w części bliższej i posiadający wzdłużne rowki 
derotacyjne, wąski w części dalszej, nie wymagający centralizera. Na całej długotrzpień 
napylony porowatą okładziną tytanową (wykonaną w technologii napylania próżniowego) 
i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu w 9 rozmiarach lewych i prawych. Długości 
trzpienia od 125,5mm do 161,5mm. 
TRZPIEŃ NIEANATOMICZNY 
Trzpień tytanowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, 
spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez 
kołnierza. W części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo 
i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień w 10 rozmiarach standardowych i 10 
lateralizowanych (przesunięcie szyjki równoległe o 6 mm), Kąt CCD stały 133 stopnie. 
Stożek 12/14. Długości trzpienia od 132mm do 160mm. 
PANEWKA 
Panewka bezcementowa typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej 
od 46mm -48mm na głowę 28mm od 50mm-52mm, na głowę 32mm oraz od 54mm - 64mm, 
na głowę 36mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo 
warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, 
z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka dająca możliwość połączenia 
w wkładem na zasadzie stożka. Na specjalne życzenie możliwość zaoferowania wkręcanej 
panewki stożkowej w 9 rozmiarach. 
WKŁAD 
Polietylenowy – z witaminą E, na głowę 28mm w rozmiarze 46-48, na głowę 32mm 
w rozmiarze 50-52 oraz na głowę 36mm w rozmiarze 54-64. Łączony z panewką 
na zasadzie stożka. Wkładka do panewki wkręcanej, stożkowej, na głowę 28 lub 32mm. 
Ceramiczny – typu Biolox Delta, na głowę 28mm w rozmiarze 46-48, na głowę 32mm 
w rozmiarze 50-52 oraz na głowę 36mm w rozmiarze 54-64.  
GŁOWA 
Kobaltowo chromowa kompatybilna z wkładem polietylenowym w rozmiarach 28, 32 i 36mm, 
w czterech długościach szyjki. 
Ceramiczna typu Biolox Delta kompatybilna z wkładkami ceramicznymi dla głów 28, 32 
i 36mm, w trzech długościach szyjki.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu.  
 

Pytanie 11:  „DOTYCZY PAKIETU NR 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy piszczelowej wykonanej ze stopu 
tytanu? Pozostałe wymagania jak w SIWZ.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zama-
wiającego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym wyja śnieniem - 
modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanie ść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 12:  „DOTYCZY PAKIETU NR 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tytanowych koszyków typu Burch-
Schneider, anatomiczne (prawe, lewe), w rozmiarach od 40 do 62, ze skokiem co 6mm? 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofe-
rowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13:  „DOTYCZY PAKIETU NR 6 

>>Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści również –  
- w Punkcie 1 Tytanowe śruby kaniulowane interferencyjne o średnicach: 7, 8, 9 i 10 mm 
i długościach: 20, 25, 30 mm; 
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- w Punkcie 2 Tytanowa płytka z nicią prowadzącą,  zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, 
o długości 15-55 mm, ze skokiem co 5 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki 
ostro zakończony. Opcjonalnie implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa 
połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu 
o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. 
- w Punkcie 3 (oznaczony w tabeli jako 5) Implant umożliwiający zawieszenie przeszczepu 
w przypadku krótkiego kanału w kości udowej. Implant typu endobutton: ostro zakończona 
płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie 
czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. 
- w Punkcie 4 Płytka wydłużona służąca do zabiegów rewizyjnych - mocowanie udowe 
wydłużone, implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona – 20 mm, płytka 
tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. 
Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. 
- w Punkcie 5 (oznaczony w tabeli jako 6) śruby interferencyjne TCP, osteokondukcyjne -
wykonane z 40% PLDLA i 60% TCP (beta Tri-Calcium Phosphate) i 70% PLDLA (Poly L/D-
lactide Acid) i 30% TCP z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint 
półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 0,9-1.1mm 
Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 11x35 mm. 
Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 14:  „Pytanie do Pakietu nr 2 – Endoproteza stawu kolanow ego 
1) Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej 
oferty, dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny: Endoproteza stawu 
kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa 
anatomiczna lewa /prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 
rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), 
którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów 
uczulonych na metal oraz młodszych , aktywnych). Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna 
lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym 
mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 
15 i 18 mm sterylizowana w EtO umożliwiająca zgięcie do 155 stopni. Możliwość 
zastosowania trzpienia piszczelowego długości 100mm lub 150mm  oraz podkładek 
piszczelowych. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cut 
First). Oferowana w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła PCL.  Instrumentarium 
umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem 
szczelinowym. Bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
Zamawiaj ącego.  W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszc zonego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co 
zaoferowano w danej pozycji 

 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 04.08.2016 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa.          


