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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 1 
 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych”. 
 
 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa implantów i 
endoprotez ortopedycznych, zawartych w piśmie Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

Zestaw pytań nr 1 z dnia 05.11.2018r. :    
Pytanie nr 1. dot. Pakiet nr 5  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ: 
- poz. 1: Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się 
dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpień 
posiada opcje standardową, lateralizowaną oraz ze skróconą długością szyjki. Uniwersalne instrumentarium 
pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. Stożek trzpienia 12/14; 
- poz. 2: Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 
długościach szyjki 
- poz. 3: Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z 
usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej 
objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach 
od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru 
panewki. 
W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o zezwolenie na nie wycenianie poz. 4. 
- poz. 5: Śruby, do kości gąbczastej, o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie nr 2. dot. Pakiet nr 8 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bez zachowania wymagań pierwotnych SIWZ: 
- poz. 1: Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, 
występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W 
celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci spray plazmy 
tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji 
wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14; 
- poz. 2: Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z 
usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej 
objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach 
od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru 
panewki. 
- poz. 3: Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 
długościach szyjki. 
W przypadku dopuszczenia w/w rozwiązania prosimy o zezwolenie na nie wycenianie poz. 4. 
- poz. 5: Śruby, do kości gąbczastej, o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający dopuści  rozwiązanie o parametrach wskazanych w pytaniu.  
W przypadku, gdy proponowane rozwiązanie stanowiące funkcjonalny komplet (endoprotezę) 
nie wymaga stosowania osobnych wkładów ceramicznych  – Zamawiający dopuści, aby 
wykonawca nie wyceniał poz. nr 4, Wykonawca winien umieścić stosowną informację w danj 
pozycji – wyjaśnienie braku wyceny elementu. W przypadku,  gdy rozwiązanie oferowane 
przez wykonawcę wymaga stosowania jakiegoś dodatkowego elementu (nie wymienionego w 
SIWZ), aby tworzyć funkcjonalną całość, to Wykonawca winien taki dodatkowy element 
wycenić w formularzu asortymentowo-cenowym. 

 
Pytanie nr 3 – formalne, dotyczące formularza asortymentowo-cenowego 
Czy w Zał. 1A do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy, Zamawiający będzie wymagał pełnych nr 
katalogowych oferowanych produktów (bez użycia znaków X w numerze)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawcy mogą podać pełne nr katalogowe oferowanych wyrobów dla każdego 
oferowanego rozmiaru (wymienić wszystkie nr katalogowe) lub podać nr katalogowy, w którym 
część znaków identyfikująca dany rozmiar będzie oznaczona znakami np. xxx.  
 

 
 
 

INFORMACJA O MODYFIKACJI ZAPISÓW SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian (modyfikacji) w 
treści Zał. nr  1A do SIWZ Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 8 – zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie wyrobów o parametrach określonych w odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy z zestawu pytań 
nr 1. 

W treści dokumentu stanowiącego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdz. VIII. pkt. 1 ppkt. 
1.1. Zamawiający dodaje podpunkt g) w następującym brzmieniu: 

g) Wykonawca wypełniając dokument JEDZ: w części IV może ograniczyć się do wypełnienia Ogólnego 

oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji punkt α (alfa) oraz nie musi wypełniać części V. 
dokumentu JEDZ. 

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert 
wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 27 listopada 2018r. do 
godz. 10:00. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 27  listopada  2018r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada  2018r. o godz. 10:15 

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

W związku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiający działając na podstawie art. 12a. wyżej cytowanej 
ustawy przekazał w dniu 06.11.2018r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu. 
Przesłane ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej 
przedmiotowego przetargu. 
 

 
lek. Marek Ratajczak 
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