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LAS-311/1-PN/91-2018       Rybnik, dnia 17.10.2018 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-311-PN/91-2018 ) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 15.09.2018 r., nr 2018/S 178-402728 
 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 
zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1 : „PAKIET 9 Endoproteza kończyny górnej 

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie: Endoproteza anatomicza barku  
składająca się z trzpienia cementowego lub bezcementowego o dl. 66-90mm- o minimum 
trzech kątach inklinacji i trzech jego średnicach, głowy niecentrycznej lub centrycznej 
o średnicach od 39 do min 50 mm Możliwość konwersji z protezy anatomicznej 
do odwróconej przy wykorzystaniu tego samego trzpienia. Opcje dodatkowe: długi trzpień 
do minimum 118mm.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2:  „dot. Pakietu nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 5 śrub kaniulowanych 
z materiału PEEK do blokowania przeszczepów przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego 
przedniego, o średnicach: 7, 8, 9, 10 i długościach: 23, 28?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Depozyt”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
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Pytanie 3:  „dot. Pakietu nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 8 rękojeści shavera 
wyposażone w dwa przyciski, z których można uruchomić shaver i sterować funkcjami, 
o zakresie obrotów maksymalnych 8000 obr/min i 3000 cykli/min, spełniające wszystkie 
pozostałe parametry włącznie z parametrami ostrzy i frezów do shavera?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „ dot. § 2 wzoru umowy zał. 2.1, 2.3: 

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę 
implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie  do obecnego brzemienia § 2, poniższych 
zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: 

 
1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt materiałów. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania materiałów we właściwych 
warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
3. W przypadku stwierdzenia, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca 
ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 
4. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzony 
asortyment począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego 
asortymentu. 
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny 
o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesi ęcy  przed upłynięciem daty ważności 
materiału wytypowanego do wymiany. 
6. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, 
które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 
7. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały 
przechowywane.  
8. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis 
z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony 
z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. 
9.  Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia 
depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub 
uszkodzone materiały.  
10. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest 
mowa w pkt. 9 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura 
zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu 
wyjściowego.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5: „dot. § 7 wzoru umowy – załacznik nr 2.1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do ww. paragrafu poniższego zapisu: 
 

>>Za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem 
mechanicznym sprzętu  lub przeprowadzeniem przez Zamawiajacego napraw lub zmian bez 
zgody Wykonawcy a także uszkodzeniami spowodowanymi zdarzeniami losowymi 
odpowiada Zamawiający<<“ 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
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Pytanie 6: „ dot. § 5 wzoru umowy – załącznik nr 2.1, 2.2: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie 
faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury  
mają być wysyłane.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 7: „Pakiet 1 cz ęść 1 

Prosimy o dopuszczenie trzpienia anatomicznego w kształcie podwójnego S; w 7 rozmiarach 
dla każdej ze stron, o długościach od 106mm. do152mm. Pozostałe parametry bez zmian. 
Trzpienia prostego o offsetach 132 i 127,5 * (1/2 stopnia różnicy), w 13 rozmiarach dla 
każdego kąta o długościach od 96mm. do 156mm. Pozostałe parametry bez zmian. 
Panewka uniwersalna z zaślepionymi fabrycznie otworami, odślepianymi w przypadku 
potrzeby użycia śruby w większej ilości rozmiarów od 44 do 72 mm.; pozostałe parametry 
bez zmian. 

 Wkładki i głowy bez zmian” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza trzpienia anatomicznego w kształci e podwójnego S 
oraz utrzymuje parametr dwóch rodzajów panewek typu  solid back i typu cluster. 
W przypadku trzpienia prostego zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie 
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – trzpie ń o offsetach 132 i 127,5 - przy zachowaniu dodatkow ych wymaga ń 
określonych przez Zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
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 8: „Pakiet 1 cz ęść 2 

Głowa wewnętrzna, korek, panewka i trzpień zgodne. 
Głowa bipolarna w popularniejszych statystycznie rozmiarach – od 38 do 57 mm.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” oraz „Depozyt”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 9: „Pakiet 9  

Czy Zamawiający dopuści system urazowej protezy stawu ramieniowego składający się z : 
- dwuelementowego trzpienia: Trzpień (trzpień cementowany 5 rozmiarów lub 
bezcementowy 14 rozmiarów oraz trzpienie rewizyjne cementowane i bezcementowe) oraz 
body urazowe w trzech rozmiarach. 
- Głowy wykonanej ze stopu chromokobaltowego lub dla alergików stopu tytanu 
w rozmiarach 38-54mm 
- Łącznika głów centrycznego i ecentrycznego, niskiego i wysokiego 
System pozwala na konwersję protezy na odwróconą lub pełną anatomiczną bez 
wyjmowania elementów z tkanek (trzpienia). Jak również pozwala na ustawienie osi głowy 
w 51 różnych pozycjach.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 10: „dot. pakietu nr 2 :  

Endoproteza stawu kolanowego 
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Czy zamawiający dopuści, bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ, produkt 
o poniższych parametrach? 
Endoproteza stawu kolanowego cementowana bez zachowania PCL Element udowy  
kobaltowo-chromowy, jednoosiowy w osi AP anatomiczny o jednopromienności  -10 do 70 
stopni (prawy /lewy) w minimum 5 rozmiarach dla każdej strony. Część piszczelowa 
modularna, uniwersalna (prawa/lewa)  w minimum 5 rozmiarach. Wkładka polietylenowa 
wysokousieciowana w co najmniej 5 grubościach. Możliwość rozbudowy do systemu 
rewizyjnego.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie asortymentu o pisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 11: „dot. pakietu nr 3:  

Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra 
Czy zamawiający dopuści, bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ, produkt 
o poniższych parametrach? 
Trzpień bezcementowy do alloplastyki rewizyjnej biodra w komplecie z głową. Głowa 
w przynajmniej 4 różnych długościach szyjki,  na konus trzpienia, 28 mm i 32 mm Trzpień 
rewizyjny składający się z dwóch kompletów: nasada bliższa i trzpień dopasowywany 
oddzielnie zależnie od warunków śródoperacyjnych. Komponent nasadowy w przynajmniej 
4 rozmiarach / długościach z rosnącą objętością (wielkością). Trzpień  w pełnym zakresie 
rozmiarów wg katalogu oferenta, w co najmniej 5 rozmiarach (objętościach) i 3 długościach; 
napylony tytanem.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie asortymentu o pisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 12: „dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1  

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej 
charakterystyce:  

 

Endoproteza bezcementowa biodra  
Trzpień anatomiczny:  
Anatomiczny / prawy lewy/ bezkołnierzowy, tytanowy pokryty hydroksyapatytem na całej 
długości trzpienia. Długość trzpienia od 125,5mm do 161,5 mm, każdej wersji dostępnych 
jest 18 rozmiarów trzpieni (po 9 lewych i 9 prawych i dodatkowo z antywersją 6 st).Konus 
12/14. 
Trzpień nieanatomiczny:  
Trzpień w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, 
spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez 
kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową 
okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. 
Posiadający jako opcję trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości 
pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia 
regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. 
Dostępny w 10 rozmiarach na każdą z opcji (standardowa i offset). Długość trzpienia 
od 132mm do 160mm. 
Panewka:  
Typ press-fit pokryta hydroksyapatytem o średnicach 44 mm do 62mm, co 2 mm-dziesięć 
rozmiarów. 
Wersja -typu solid z zaślepionymi fabrycznie otworami z możliwością ich odkręcenia? 
Wkład:  
Polietylenowy - z polietylenu typu crosslink, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. 
Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm i 32mm. 
Głowa:  
Głowa metalowa -28 mm, 32 mm i 36mm, co najmniej 5 rozmiarów w regulacji długości 
szyjki w każdej średnicy 
Głowa ceramiczna - 28 mm, 32 mm i 36mm z offsetem, w co najmniej 3 rozmiarach” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie trzpienia anatomicznego 
w kształcie klina. 
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Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu panewek w roz miarach pierwotnie 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , jak równie ż opisanych 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w tym w szczególno ści zamawiaj ący utrzymuje wymóg dwóch wersji panewek -
typu solid back i typu cluster i jednocze śnie wyja śnia, i ż za wersje solid back zamawiaj ący nie 
uważa panewki z za ślepkami do ich opcjonalnego odkr ęcenia. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu 
cenowym w kolumnie „ Opis przedmiotu zamówienia ” oraz „ Depozyt ” nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 13: „dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1.3  

Czy Zamawiający dopuści możliwość utworzenia depozytu panewek w ilości 20 sztuk 
panewki press-fit (po dwie sztuki z każdego rozmiaru) bez panewki wkręcanej, która nie 
została opisana w pozycji 1 pakietu nr 1?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie asortymentu o pisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 14:  „ dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1.4  

Czy Zamawiający dopuści możliwość utworzenia depozytu wkładów polietylenowych w ilości 
20 sztuk wkładu do panewki press-fit (po dwie sztuki z każdego rozmiaru) bez wkładki dla 
panewki wkręcanej, która nie została opisana w pozycji 1 pakietu nr 1?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie asortymentu o pisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 15: „dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2   

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej 
charakterystyce:  
 

Proteza bipolarna cementowa i panewka cementowana  
Głowa wewn ętrzna:  
Metalowa, 28mm, przynajmniej 5 rozmiarów długości szyjki 
Głowa bipolarna:  
Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44) - 62mm w średnicy zewnętrznej. 
Wymaganych jest 10 rozmiarów w tym skrajne; wyposażona w jednoczęściowy mechanizm 
zamykający głowę bipolarna i wewnętrzną 
Trzpień: 
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. 
Korek do kanału:  
Pełny asortyment producenta. 
Panewka:   
Cementowana wg rozmiarów oferenta” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie trzpienia rowkowanego. 
Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak równie ż pozostałego asortymentu (z wyj ątkiem trzpienia 
rowkowanego) opisanego w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń 
określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego 
niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis 
przedmiotu zamówienia” oraz „Depozyt”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było 
wątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 16: „dotyczy Pakietu nr 2   

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej 
charakterystyce:  
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Element udowy:   
Anatomiczny (lewy, prawy), cementowany, wykonany z chromokobaltu w 8 rozmiarach 
w wersji bez zachowania PCL. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją 
wspomagająca wiązanie cementu kostnego.  
Element piszczelowy :  
Cementowany, wykonana z tytanu w 10 rozmiarach, możliwość zastosowania przedłużek 
standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta 
PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. 
Wkładka:   
Wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo 
na całym obwodzie. 
Możliwość rozbudowy o system rewizyjny.”  

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania elementu udowego jednoosiowe go. 
Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jak równie ż pozostałego asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Depozyt”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 17: „dotyczy Pakietu nr 3   

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej 
charakterystyce:  

 
Modularny trzpień rewizyjny złożony z części krętarzowej i dystalnej. Wykonany ze stopu 
tytanu. Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm 
do 105mm ze skokiem co 10 mm z rosnącą objętością (wielkością) – wyposażona w otwór 
po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/-40 stopni. 
Część dystalna w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm 
(ze skokiem co 2mm) i długościach 120, 140, 200 i 260mm. Obie części łączone ze sobą 
za pomocą konusa stopu CoCr.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego, w tym warunkiem koniecznym jest dostarczenie każdorazowo do zabiegu 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia kompletu głó w w rozmiarach 28mm i 32mm. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego 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 18: „dotyczy Pakietu nr 7  

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą 
do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie równoważnego asortymentu o następującej 
charakterystyce:  

 

Pozycja 1:  
System do cementowania całkowitych endoprotez kolanowych i biodra Cement kostny 
średniej lepkości z metakrylanem metylu z gentamycyną. Wielkość opakowania cementu: 
40 g. 
Zestaw do jednego zabiegu (minimalny skład): 
pojemnik/mieszalnik w kształcie strzykawki o obj.min 80 ml zaopatrzony w filtr powietrza 
i dyszę o dwóch długościach (długą oraz krótką) do podawania cementu wraz 
z uszczelniaczem cementu w okolicy krętarza celem presuryzacji. Wykonawca musi 
zaoferować kompletny zestaw niezbedny do próżniowego wymieszania cementu i jego 
podania (w tym wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni). 

 

Pozycja 2:  
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Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe: 3 cementy kostne z dwoma antybiotykami 
(gentamycyna+klindamycyna) oraz mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy 
jednorazowe do wytwarzania tzw. Spacerów przeznaczonych do uzupełnienia stawu 
kolanowego po jego septycznym obluzowaniu. Składają się z komponent piszczelowy 
i udowy tworzące czasową artykulację; w 4 rozmiarach na każdą z części (udowa 
i piszczelowa): 
- komponent udowy 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 
- komponent piszczelowy 65mm, 70mm, 75mm, 80mm.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie asortymentu o pisanego 
w pytaniu. 
 
Pytanie 19:  „ dotyczy Pakietu nr 9  

>>Czy Zamawiający w Pakiecie 9 wymaga kompatybilnego z opisanym systemem, trzpienia 
urazowego z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego 
mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm, każdy może być zastosowany do protezy 
odwróconej, z pozycjonowaniem wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą 
skrętnego pozycjonera śródszpikowego?                                                                                                          
Pozostałe warunki jak w SIWZ.<<” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 24.10.2018 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 

 
 
 
            
 


