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WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
Dostawę endoprotez i implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i 

systemu do szycia łąkotek 

 

dla SPZOZ Krotoszyn „  
 Nr sprawy: DG/1/34/17 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

 

I. Zapytania do  opisu przedmiotu zamówienia: 

 

1. Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 6 Pakiet nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 Endoproteza 

bezcementowa stawu biodrowego dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących 

parametrach: 

Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu 

tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części  proksymalnej porowatą okładziną 

tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 

20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia 

stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty 

w 1/2 części  proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 

10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi 

wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°w dziesięciu 

rozmiarach. 

Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu 

tytanowego w wersji coxa vara. bezcementowy, pokryty w 1/2 części  proksymalnej porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 

6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla 

poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 123° . 

Trzpień prosty, uniwersalny, kołnierzowy , przeznaczony do bioder dysplastycznych, wykonany ze 

stopu CoCrMo, w wersji bezcementowej dodatkowo pokryty w 1/2 części  proksymalnej porowatą 

okładziną tytanową, dostępny w 3 rozmiarach (długości trzpieni od 110mm do 120mm), konus 12/14, 

kąt CCD 145°.   

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu 

tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z  trzema 

otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia 

lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm.   Dostępna również 

wersja z gwintem na całej powierzchni. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm 

umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej i ceramicznej. 

Głowa  w średnicy  28mm, 32mm wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki. 

Wkładka polietylenowa, z polietylenu wysokiej gęstości- „ cross link polietylen” , sterylizowanego 

promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem 10 stopni, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 

32 mm lub 36 mm.  

Opcjonalnie możliwość użycia 
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Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki. 

Głowa  w średnicy  36mm wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki. 

Wkładka do panewek bezcementowych z ceramiki Biolox Delta standard, o średnicach wewnętrznych 

28mm, 32mm,36mm i 40mm. 

Śruba o długości od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm, przeznaczona do mocowania 

panewki. 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

2. Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 6 Pakiet nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 Endoproteza 

bezcementowa stawu biodrowego zrezygnuje z wymogu wyceny  zaślepek do panewki? 

Oferowane przez Zamawiającego panewki mają fabrycznie zamontowane zaślepki, stąd 

nie ma konieczności ich dodatkowej wyceny.  
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

3. Pytanie: 

1. Dotyczy Pakiet nr 10 Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 endoprotezy stawu kolanowego 

dopuści zaoferowanie endoprotezy o następujących parametrach: 

Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany 

ze stopu CoCrMo. 

Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu 

CoCrMo. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. 

Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 

20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Polietylen wysokiej gęstości „ 

cross link”  

Opcjonalnie:  

Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). 

Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 

20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. 

Cement z gentamecyną 1 x40g 

Ostrze do napędu 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć 

przy sporządzaniu oferty.   

 
     Z poważaniem 

    

 
Krotoszyn, dnia 23.10.2017r. 
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