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LAS-1550/1-PN/79-2014       Rybnik, dnia 09.02.2015 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy endoprotez (zamówienie nr LAS-1550-PN/79-20 14) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 07.01.2015 r., nr 2015/S 004-003996 
 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 zaakceptuje zaoferowanie głów o średnicy 22mm 

dla najmniejszych głów bipolarnych (38-43mm)?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza opisane rozwi ązanie – w przypadku jego zaoferowania 
wykonawca powinien nanie ść nast ępujące zmiany zmian ę – tj.: 
- w kolumnie „ opis przedmiotu zamówienia ” pierwszy akapit zast ąpić akapitem w brzmieniu: 
„ Głowa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Metalowa, o średnicy kompatybilnej z głow ą bipolarn ą,  przynajmniej trzy rozmiary długo ści 
szyjki. ”;              
- w kolumnie „ opis przedmiotu zamówienia ” w drugim akapicie w zdaniu: „ Średnica wewn ętrzna 
głowy bipolarnej 28mm, wyposa żona w jednocz ęściowy mechanizm zamykaj ący, skonstruowany 
w taki sposób, że możliwe jest zało żenie głowy wewn ętrznej a nast ępnie bipolarnej, czyli bez 
konieczno ści celowania głow ą wewnętrzną i bipolarn ą jako modułem na konus trzpienia ” 
wykre ślić zapis „ 28 mm ”; 
- w przypadku zaoferowania dwóch rozmiarów głowy we wnętrznej zapis w poz. 1.2 dotycz ący 
depozytu nale ży zast ąpić zapisem: „ Po 2 szt. z 3 ró żnych rozmiarów dla obydwu średnic 
(łącznie 12 szt.) ” 
 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający, celem łatwiejszego dostępu do głowy metalowej w przypadku rewizji 

i możliwości jej pozostawienia na trzpieniu, wymaga aby mechanizm blokujący głowę 
metalową w czaszy bipolarnej umiejscowiony był na zewnątrz czaszy bipolarnej?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie stawia dodatkowych wymaga ń.  
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający, w celu możliwości zaopatrzenia jak największej liczby pacjentów 

zróżnicowanych anatomicznie, wymaga, aby zaoferowane trzpienie cementowane 
posiadały dwie różne wersje offsetu?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie stawia dodatkowych wymaga ń, ale dopuszcza zaoferowane rozwi ązanie.  
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Pytanie 4: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 zaakceptuje uniwersalne trzpienie piszczelowe 
w rozmiarze 100mm?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 5: „Pakiet 1 Proteza bipolarna cementowa i panewka ceme ntowana . Prosimy 

Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu wymogu dotyczącego rozmiaru panewki 
bipolarnej: >>Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44) – 62mm  o zmiennej 
średnicy zewnętrznej<< i czy Zamawiający dopuści Panewkę spełniającą wymogi 
Zamawiającego w zakresie rozmiarów 41 – 59 mm przy spełnieniu reszty wymogów 
Zamawiającego oraz dającą możliwość zastosowania głów 28 mm oraz dodatkowo w razie 
konieczności 22,2 mm?” 

Odpowied ź 5: Cytowany opis dotyczy głowy bipolarnej, a nie p anewki. 
Przez zapis: „ Wykonana z metalu i polietylenu w rozmiarach (42÷44 ) - 62mm o zmiennej średnicy 
zewnętrznej. Wymaganych jest 10 rozmiarów w tym skrajne ” zamawiaj ący rozumie wymaganie 
zaoferowania 10 ró żnych rozmiarów z przedziału 42 – 62 mm, w tym co na jmniej jeden z prze-
działu 42÷44 oraz rozmiar 62 mm i 8 rozmiarów po średnich.  
 W zakresie rozmiaru 22,2 mm zamawiaj ący zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie pierwsze 
dopuszcza takie rozwi ązanie, z zastrze żeniem naniesienia zmian w formularzu cenowym (tak że w 
zakresie depozytu).  
Zamawiaj ący dopuszcza tak że zaoferowanie zakresu średnic - do 59 mm, w takim przypadku 
w kolumnie „ opis przedmiotu zamówienia ” nale ży zapis „ 62” zast ąpić zapisem: „ 59÷62”, co 
należy rozumie ć – jak wy żej wyja śniono.  

 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający w Pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego wymaga dostarczenia 

balancera/monogramu. Balancer/monogram ma za zadanie pokazywać  wielkość >>szpary 
stawowej<< zarówno w wyproście i zgięciu 90 stopni oraz jednocześnie pokazywać 
odchylenie koślawości bądź szpotawości kończyny  od norm anatomicznych?” 

Odpowied ź 6: Zgodnie z wzorem umowy zamawiaj ący wymaga udost ępnienia dedykowanego dla 
materiałów obj ętych formularzem cenowym instrumentarium wymaganego  do zabiegów 
z użyciem tych materiałów (tj. do ich wszczepiania lub usuwania i wykonywania wszystkich 
niezbędnych zabiegów zwi ązanych z przedmiotem umowy).  
Zamawiaj ący dopuszcza opisany szczegółowo w pytaniu asortyme nt, ale nie stawia takiego 
wymagania.   
 
Pytanie 7: „Czy zamawiający w Pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego  wymaga  dostarczenia  

endoprotezy cementowanej stawu kolanowego, anatomicznej, kłykciowej, z możliwością 
zachowania lub usunięcia więzadeł krzyżowych, z możliwością rozbudowy o oparty na 
podstawowym systemie system rewizyjny składający się z klinów, trzpieni i śrub. 
Komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej 
(w osi A/P i M/L).” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie stawia dodatkow ych wymaga ń.  
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający w pakiecie Endoprotezy stawu kolanowego wymaga   modularnej części 

piszczelowej w 8 rozmiarach wykonanej ze stopu kobaltowo - chromowego” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie stawia dodatkow ych wymaga ń.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1  Czy Zamawiający dopuści głowę 

bipolarną w rozmiarach 44-61 mm?” 
Odpowied ź 9: Tak, zamawiaj ący zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w odpowi edzi 
na pytanie 1 i 5. 
 
Pytanie 10: „Dotyczy zapisów umowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej, 

o której mowa w §6 ust. 1, na 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku 
niedotrzymania terminu dostawy?” 
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Odpowied ź 10: Zamawiaj ący przyjmuj ąc, że pytanie dotyczy postanowienia § 9 ust. 1 wzoru 
umowy, a nie jak wskazano - § 6 ust. 1, informuje, iż nie wyra ża zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian do wzoru umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 16.02.2015 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 

 

 


