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Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych – Zp/31/PN-30/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 3, 12, 19
Czy Zamawiający ze względu na małą szacowaną liczbę zbiegów w skali roku dopuści zaoferowanie systemów
endoprotezoplastycznych w ramach systemy Loaner Set – dostarczane w ciągu 48h na zaplanowany i umówiony
zabieg bez tworzenia stałego komisu implantacyjnego i stałego użyczenia instrumentarium dla:
-pakiet 3, punkt 10 - System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków
kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego
- pakiet 12 - Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego II
- pakiet 19 - Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego III?
Odp. Dla pakietu nr 12 i pakietu nr 19 Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie systemów w trybie
Loaner Set. Natomiast dla pakietu nr 3 Zamawiający wymaga systemu panewkowego rewizyjnego na
stałe.
Pytanie 2, dotyczy projektu umowy
Mając na uwadze zasady miarkowania kar umownych, proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę,
aby kary umowne były naliczane za każdy dzień opóźnienia (a nie za każdą godzinę)? Odp. Zamawiający nie
zmienia projektu umowy.
Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści:
w poz. 1
- Część udowa bezcementowa, pokryta tytanem i HAP (80μm każda warstwa), kobaltowo - chromowa,
jednoosiowa w płaszczyznach ML/AP, anatomiczna (lewa, prawa) w wersji PS, z możliwością wymiany lub
zachowania powierzchni stawowej rzepki, dzięki pogłębieniu na całej długości dołowi międzykłykciowemu,
poprawiającemu stabilizację rzepki i zmniejszającemu nacisk na rzepkę, w 7 rozmiarach. Zmniejszający się
promień kłykcia powyżej 100º pozwalający na zwiększenie zakresu ruchu zginania
- Część piszczelowa, uniwersalna, bezcementowa, pokryta tytanem i HAP (80μm każda warstwa), kobaltowo
- chromowa, dostępna w 7 rozmiarach, górna powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania
modularnych trzpieni śródszpikowych.
- Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie,
z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie
piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12 mm, 14mm, 16 mm,
20mm.

w poz. 2
- Część udowa kobaltowo - chromowa, jednoosiowa w płaszczyznach ML/AP, anatomiczna (lewa, prawa) w
wersji PS, z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki, dzięki pogłębieniu na całej
długości dołowi międzykłykciowemu, poprawiającemu stabilizację rzepki i zmniejszającemu nacisk na rzepkę,
w 7 rozmiarach. Zmniejszający się promień kłykcia powyżej 100º pozwalający na zwiększenie zakresu ruchu
zginania
- Część piszczelowa, uniwersalna, kobaltowo - chromowa, symetryczna, dostępna w 7 rozmiarach, górna
powierzchnia gładko polerowana, możliwość zastosowania modularnych trzpieni śródszpikowych
- Ruchoma wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie,
z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu wkładki na komponencie
piszczelowym, z wcięciem na rzepkę w części przedniej wkładki, grubość: 10 mm, 12 mm, 14mm, 16 mm,
20mm
- Komponent rzepki
- Proksymalne i dystalne podkładki udowe, dostępne w 4 rozmiarach o grubości 4mm i 8mm
- Przedłużki piszczelowe i udowe z rowkami antyrotacyjnymi o śr. 12mm i 14mm, w 3 długościach
- Cement kostny z gentamycyną pakowany 1x40g do ręcznego mieszania
- Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z wymogami instrumentarium oferenta
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanej oferty ponieważ :
1. Wymagane są obie wersje endoprotezy stawu kolanowego tj. PS i CR /ofertent proponuje tylko
wersję PS/
2. Zamawiający wymaga 9 rozmiarów części piszczelowej oraz zastosowania podkładek
rewizyjnych do części piszczelowej /oferent proponuje jedynie podkładki udowe i część
piszczelową w 7 rozmiarach/.

