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Znak sprawy:  DZP.270-10/12 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  dostawę endoprotez i implantów kręgosłupowych 

Ogłoszenie nr 2012/S 51-083013 z dnia 14.03.2012 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 informuje, iŜ na ww. postępowanie do Zamawiającego wpłynęły 
następujące zapytania, które prezentujemy wraz z wyjaśnieniami: 
PYTANIE 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 : 
  Protezę łokcia- Komponent ramienny w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji. 

Kształt komponentu ramiennego uwzględnia pięciostopniową koślawość i rotację wewnętrzną oraz 
trzymilimetrowy offset lateralny. Wygięty trzpień, pokryty tytanową okładziną porowatą Plasma 
Spray, umoŜliwia cementowaną lub bezcementową implantację.  
Komponent łokciowy w 12 rozmiarach. Cylindryczna powierzchnia artykulacji 
Kształt komponentu łokciowego uwzględnia przednie przesunięcie osi obrotu stawu w stosunku do 
osi kości łokciowej oraz offset lateralny i wygięcie trzpienia, do stosowania bezcementowo lub z 
uŜyciem cementu kostnego. 
Ruchomy zawias z dwóch połączonych półsfer, pozwala na wzajemną rotację komponentów w 
zakresie 7 stopni. Zawias łączy dowolne rozmiary komponentów ramiennego i łokciowego. 
Wkładki wykonane ze stopu kobalt-chrom oraz wzmocnionego polietylenu 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 2 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 17 dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie  Loaner Set tj. 
kaŜdorazowo do zabiegu  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
PYTANIE 3 
Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na modułową protezę stawu ramiennego: 
• proteza  połowicza:  - bezcementowy trzpień pokryty w części bliŜszej porowatym stopem tytanu, 

moŜliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 
122 mm oraz 4-15 mm, dł. 194 mm (rewizyjny). 30 typów trzpieni, kaŜdy moŜe być zastosowany do 



protezy odwrotnej. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18, 19, 
21, 24, 27, 37 mm. 

• panewka cementowana, dla protezy anatomicznej - hybrydowa wersja panewki wykorzystująca 
trzpień polietylenowy plus trzy cementowane kołki w podstawie. 

• panewka bezcementowa, dla protezy anatomicznej - hybrydowa wersja panewki wykorzystująca 
trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kołki w podstawie.  
Dodatkowo moŜliwość rozbudowy oferty jako: 

• proteza  urazowa:  - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w kaŜdym, 
do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm , kaŜdy moŜe być zastosowany do protezy 
odwrotnej. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego 
pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, 
wysokości 18-37 mm. 

• proteza  odwrotna - bezcementowy trzpień pokryty w części bliŜszej porowatym stopem tytanu, 
moŜliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm. 30 typów trzpieni   - 
mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych. 
Podstawa części panewkowej  wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością   - 
średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, kaŜda w trzech wysokościach. Metalowa taca części 
ramiennej w trzech wysokościach; wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach?”      

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza 
PYTANIE 4  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 26 dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie  Loaner Set tj. 
kaŜdorazowo do zabiegu  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
PYTANIE 5 
Czy Zamawiający w Pakiecie 29 wyrazi zgodę na modułową protezę stawu ramiennego: 
• proteza  połowicza:  - bezcementowy trzpień pokryty w części bliŜszej porowatym stopem tytanu, 

moŜliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 
122 mm oraz 4-15 mm, dł. 194 mm (rewizyjny). 30 typów trzpieni, kaŜdy moŜe być zastosowany do 
protezy odwrotnej. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18, 19, 
21, 24, 27, 37 mm. 

• panewka cementowana, dla protezy anatomicznej - hybrydowa wersja panewki wykorzystująca 
trzpień polietylenowy plus trzy cementowane kołki w podstawie. 

• panewka bezcementowa, dla protezy anatomicznej - hybrydowa wersja panewki wykorzystująca 
trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kołki w podstawie.  
Dodatkowo moŜliwość rozbudowy oferty jako: 

• proteza  urazowa:  - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w kaŜdym, 
do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm , kaŜdy moŜe być zastosowany do protezy 
odwrotnej. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego 
pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, 
wysokości 18-37 mm. 

• proteza  odwrotna - bezcementowy trzpień pokryty w części bliŜszej porowatym stopem tytanu, 
moŜliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm. 30 typów trzpieni   - 
mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych. 
Podstawa części panewkowej  wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością   - 
średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, kaŜda w trzech wysokościach. Metalowa taca części 
ramiennej w trzech wysokościach; wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach    

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 



PYTANIE 6 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 29 dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie  Loaner Set tj. 
kaŜdorazowo do zabiegu  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 7 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 38 dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie  Loaner Set tj. 
kaŜdorazowo do zabiegu  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 8 
Do SIWZ oraz wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy,                
o których mowa w §9  ust. 1 c) na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za 
kaŜdy dzień zwłoki ?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody 
 
PYTANIE 9 
Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian  w zapisach 
projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści: 
Szkolenia: 
• W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia 

niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów 
medycznych. 

• Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z uŜyciem produktów, 
które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.  

• Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi 
maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. 

• Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel                      
z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w 
zabiegach z uŜyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę. 

• Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na 
swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na 
miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia. 

• Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę 
• Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

zaproponowanym przez Wykonawcę. 
• Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla kaŜdej 

szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron                         
i zawierającym: 

a) nazwę i tematykę kaŜdego ze szkoleń, 
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia, 
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, 
d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, 
e) czas trwania poszczególnych szkoleń. 
 
 



 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie ww. zapisów do umowy. 
 

 
        Z powaŜaniem, 

 
 
 
 
 
 


