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LAS-330/1-PN/59-2017       Rybnik, dnia 07.09.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii,  w tym implantów 
(zamówienie nr LAS-330-PN/59-2017 ) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 22.07.2017 r., nr 2017/S 139-285087 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytanie 1 : „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy 
przechowania (dot. § 2 załącznika nr 2.1 do SIWZ oraz § 1 ust. 2 załącznika nr 2.2 do 
SIWZ) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 1 załącznika nr 2.1 i 2.2 do SIWZ) których wzory 
przesyłamy w załączeniu?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 2: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: (dot. załącznika nr 2.1 do SIWZ): 
1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia 
towaru lub jego części w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 (dotyczy 
zarówno pierwszej dostawy Depozytu, jak i jego uzupełniania lub wymiany) oraz 
w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 2, 3, 4 i 12 lub w § 7 ust. 
1 umowy, jednak nie wi ęcej ni ż 10% warto ści brutto opó źnionej/ reklamowanej 
części dostawy.  

 

oraz § 6 ust. 1: (dot. załącznika nr 2.2 do SIWZ): 
 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości 100 zł za każdy 
dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia 
jakiegokolwiek elementu w terminie i na warunkach określonych w § 2 pkt. 1 oraz 
w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 pkt. 2, 3 i 11 umowy, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ reklamowanej części dostawy” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pytanie 3:  „Pakiet nr 2 – Endoproteza stawu kolanowego  
Czy Zamawiający wymaga, aby endoproteza stawu kolanowego spełniała następujące 
kryteria: Endoproteza stawu kolanowego pierwotna 3 elementowa, cementowana, element 
udowy w 9 rozmiarach wykonany z CoCr w wersji z zachowaniem PCL oraz z wycięciem 
PCL; element piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr w 8 rozmiarach; wkładka stawowa 
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w wersji CR i PS w 7 grubościach (8-10-12-15-18-21-24mm) blokowana w płycie 
piszczelowej na całym obwodzie, wkładka o profilu łuku sferycznego umożliwiającym rotacje 
w głębokim zgięciu do 20° dla wersji PS i 25° dla wersji CR bez konieczności stosowania 
opcji mobile bearing. Element udowy o profilu jednopromieniowym dla zgięcia-wyprostu 
w łuku funkcjonalnym w zakresie zakresu 0-95° i M/L o promieniu 8,4cala; z podniesioną o 4° 
przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu 
na warstwę korową przedniej części uda. Możliwość ustawienia rotacji wewnętrznej uda 
indywidualnie śródoperacyjnie w zakresie 3-9°”.” 

Odpowied ź 3: 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 4: „Czy zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści: Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej 
o długościach 52 mm i 92mm dostępne w trzech średnicach oraz półpodkładki 
augumentacyjne o grubościach 4mm i 8mm?” 

Odpowied ź 4: 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 5: „dotyczy pakietu nr 1, pozycja  1 (1.1-1.9) 
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie równoważnego z wymaganym przez 
Zamawiającego systemu Endoprotezy bezcementowej biodra składającego się z: 
1. Trzpień Anatomiczny (prawy, lewy), samocentrujący, samoblokujący, bezcementowy, 

masywny w części bliższej i posiadający wzdłużne rowki derotacyjne, wąski w części 
dalszej. Na całej długości napylony porowatą okładziną tytanową (wykonany w technologii 
napylania próżniowego) i dodatkowo cienka warstwa hydroksyapatytu. Dodatkowo szyjka 
trzpienia posiada przewężenie ograniczające możliwość konfliktu między szyjką a głową. 
W każdej wersji dostępnych jest 18 rozmiarów trzpieni (po 9 lewych i 9 prawych 
i dodatkowo z antywersją 6 st). Długości trzpieni od 95mm do 135mm. Konus 12/14. 

2. Trzpień nieanatomiczny, prosty, mający w dwóch płaszczyznach kształt klina, 
bezkołnierzowy, bezcementowy, w 1/3 bliższej napylany tytanem techniką Plasma Spray; 
zwężający się dystalnie, stożek 12/14; samocentrujący się w kanale szpikowym, dostępny 
w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia od 130mm do 
170mm.Konus 12/14 

3. Panewka Bezcementowa tytanowa panewka press-fit o piaskowanej, porowatej 
powierzchni, pokryta regularnie występującymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne 
mocowanie i późniejszą osteointegrację. Struktura powierzchni kontaktu z kością 
zapobiegająca pogrążaniu i destabilizacji osadzonej panewki. Wewnętrznie polerowana, 
wyposażona we wpustki antyrotacyjne. Zaślepka do zamykania otworu centralnego. 
Dostępna w dwóch opcjach:   

a. Lita, bez otworów na śruby, w rozmiarach 46-62mm, co 2mm – 9 rozmiarów 
b. Z opcją posiadającą otwory do zastosowania od 3-7 śrub, w rozmiarach panewek 

46-62mm, co 2mm – 9 rozmiarów 
4. Wkład polietylenowy - z polietylenu typu crosslink, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm 

w dwóch opcjach: 
a. Bez okapu na głowy 28mm 
b. Z okapem na głowy 28mm (od 46mm do 62mm) i 32 (od 52mm do 62mm) 
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5. Wkład ceramiczny dedykowany do panewki (w rozmiarach panewki od 46 do 54) 
6. Głowa metalowa kobaltowo-chromowa  
7. Głowa ceramiczna - średnica kompatybilna z wkładem polietylenowym 28mm i 32mm. 
8. Możliwość wyboru przynajmniej czterech rozmiarów regulacji długości szyjki poprzez 

zmianę głowy (dla obu wersji głowy).  
9. Śruba 

10. Ostrze jednorazowe do udostępnionej piły chirurgicznej akumulatorowej” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu. 
 

Pytanie 6: „dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2 (2.1-2.5)  
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie równoważnego z wymaganym przez 
Zamawiającego systemu Protezy bipolarnej cementowej i panewki cementowej składającego 
się z: 
1. Głowa metalowa w rozmiarze 22 mm dla wkładek od 38 do 43 mm, Od rozmiaru 44 do 72 

mm głowa metalowa 28 mm. 
2. Głowa bioplarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 38 do 72 mm umożliwiająca 

wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. 
Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm, następnie 57 mm i od 58 do 
72 mm ze skokiem, co 2 mm,  

3. Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się 
dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, 
wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 
rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 
12/14. 

4. Korek do kanału  
5. Panewka polietylenowa, cementowana” 

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 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 7: „dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1  
Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie równoważnego z wymaganym przez 
Zamawiającego systemu Endoprotezy stawu kolanowego składającego się z: 
Endoproteza stawu kolanowego cementowana, anatomiczna umożliwiająca usunięcie obu 
więzadeł krzyżowych PS. Część udowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego. Część 
piszczelowa wykonana z tytanu. Część udowa w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa 
uniwersalna w 10 rozmiarach. Podkładki pod tacę piszczelową połowicze, przyśrodkowe. 
Możliwość rozbudowy o trzpień 30-155 mm odpowiednio; w minimum 6 rozmiarach). 
Wkładka piszczelowa o grubości minimalnej 9 mm do 23 mm - przynajmniej 5 rozmiarów.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 18.09.2017 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

             


