
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 21 

 
 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 
zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 
wyjaśnieniami. 

 
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 
 

„Znak sprawy: 6/2022 - Dostawa wyrobów medycznych  
Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) (…) zwraca się 
do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

Pakiet 10 
 Poz.1 trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, 
prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w 
opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty 
na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); 
długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm 
do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm 
długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia 
umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w 
płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej 

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

 Poz.2 panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu 
tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, 
wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością 
zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 
2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności 
od rozmiaru) 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.     
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Wykonawcy 
 



Poz.3 wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 38-66 
neutralna oraz z okapem w rozmiarach 44-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z 
reorientacją dziesięciostopniową 48-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-
66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją, o średnicy wewn. 40mm w 
rozmiarach 56-60mm z dziesięciostopniowa reorientacją 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

poz.4 głowa metalowa o średnicy 28mm, 36mm, 40mm wysokopolerowana, 4 długości 
szyjki dla rozmiaru 28 i 40 oraz 3 długości szyjki dla rozmiaru 36, konus 12/14 z 
możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal (MoM) lub głowa metalowa cocr o 
średnicy 28 mm oraz 32mm, 5 długości szyjki od (1,5 do 15,0) konus 12/14 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

poz.5 śruba do kości gąbczastej od długości od 20mm do 50mm, ze skokiem 5mm 
 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 
poz.7 głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór 
średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Pakiet 12 
 Poz 1 Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany  
w rozmiarach 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 z możliwością zastosowania wąskiego rozmiaru, w opcji  
z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni 
przedłużających 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Poz 2 Taca piszczelowa, cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach 2, 2.5, 3, 
4, 5, 6 możliwość zastosowania trzpieni przedłużających 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Poz 3 Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo,  
o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm,  
w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych,  
z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie 

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Poz5 Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym 
elementem udowym oraz wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. 
Stop tytanowy  

 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Poz 7 Podkładki piszczelowe wyrównawcze 10 i 15 mm lub kliny uzupełniające 10˚ i 20˚. 
 NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      

 

Poz 8 Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) 
lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. 

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      
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