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Puszczykowo, dnia 12 października 2017 r.  
Szp.12/26/1/17 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 
Dostawa endoprotez 

 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 10 października 2017 r. 
 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Część 1 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 

 Trzpień o stożku ze zredukowaną geometrią dla zwiększenia zakresu ruchu bez konfliktu szyjkowo-
panewkowego, kompatybilny z oferowanym systemem głów; 

 panewka press-fitowa o unikatowym opatentowanym mechanizmie blokującym wkładkę minimalizującą 
ryzyko mikroruchów, uniwersalnym dla wkładek polietylenowych, ceramicznych i metalowych; panewki w 2 
opcjach: pełna i otworowa (z możliwością dodatkowej stabilizacji śrubami, 3-5 otworów). Dodatkowy nawis 
antyluksacyjny realizowany za pośrednictwem wkładki. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Część 2 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
1. Trzpień rewizyjny cementowany, stalowy, w kształcie podwójnego klina w długościach 200-220-240-260mm o 

offsecie 44mm z centralizerem, wysokopolerowany. Dostępny korek dokanałowy w średnicy 8-18mm; Trzpień 
rewizyjny bezcementowy, modularny, System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z 
podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) w opcjach: 155mm – prosty, 195mm – 
prosty i zakrzywiony, 235mm - zakrzywiony i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego 
czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o 
zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. Trzpień dystalny o kształcie klina, 
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dzięki czemu uzyskujemy stabilność wertykalną bez konieczności ryglowania dystalnego. Możliwość montażu / 
demontażu zestawu  zestawu in situ. Możliwość ustawienia dowolnej ante-/ retrowersji trzpienia; stożek obu 
trzpieni ze zredukowaną geometrią dla zwiększenia zakresu ruchu bez konfliktu szyjkowo-panewkowego, 
kompatybilny z oferowanym systemem głów. Głowy zgodnie z SIWZ. 

2. Trzpień rewizyjny bezcementowy, modularny, System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z 
podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) w opcjach: 155mm – prosty, 195mm – 
prosty i zakrzywiony, 235mm - zakrzywiony i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego 
czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o 
zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. Trzpień dystalny o kształcie klina, 
dzięki czemu uzyskujemy stabilność wertykalną bez konieczności ryglowania dystalnego. Możliwość montażu / 
demontażu zestawu  zestawu in situ. Możliwość ustawienia dowolnej ante-/ retrowersji trzpienia; stożek obu 
trzpieni ze zredukowaną geometrią dla zwiększenia zakresu ruchu bez konfliktu szyjkowo-panewkowego, 
kompatybilny z oferowanym systemem głów. Głowy zgodnie z SIWZ. 

3. Panewka bezcementowa otworowa, hemisferyczna, tytanowa – pokrycie z czystego tytanu w technologii 3D 
odzwierciedlającej strukturę kości beleczkowatej.  

 System augmentów panewkowych o tej samej strukturze. Augmenty panewkowe do rewizji stawu 
biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z 
czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 
rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). 
Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z 
możliwością ustawienia kątowego 18stopni w każdym kierunku. Implanty wykonane z czystego tytanu w 
technologii 3D (umożliwiające przerost tkanką kostną. Możliwość połączenia augmentu z panewką 
bezcementową jak i cementowaną. 

 Insert zgodny z SIWZ. 
 Koszyki rekonstrukcyjne panewkowe tytanowe oddzielnie prawe i lewe rozmiary zewnętrzne  48-72mm (skok 

co 4mm ), przeznaczony do fiksacji śrubami i wcementowania panewek polietylenowych. 
 Wkręty panewkowe i głowy zgodnie z SIWZ (głowy 22mm w 3 długościach szyjki). 
4. Panewka rewizyjna hemisferyczna, wielootworowa (11 otworów), napylana porowatą warstwą tytanu 

i hydroksyapatytu; rozmiary zewnętrzne 50-72mm; wyposażona w uniwersalny system mocowania wkładek 
polietylenowych, ceramicznych i metalowych. Panewka współpracuje z systemem augmentów z poz.3 . 
Wkłady polietylenowe o zwiększonych parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków 
organicznych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Część 4 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
1. Trzpień prosty, proporcjonalny, bezkołnierzowy, w kształcie podwójnego klina o zmiennej krzywiźnie 

przyśrodkowej i bocznej dla lepszego dopasowania do kanału kości udowej; w 11 rozmiarach i 2 kątach CCD 
(127° i 132°) i długościach 93mm-126mm i offsecie 28-58mm; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne dla 
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lepszej stabilizacji ;napylany w 1/3 bliższy porowatą tytanową  i hydroksyapatytem; posiada zaokrąglony 
koniec dystalny dla zmniejszenia ryzyka ucisku na korówkę. 

2. Trzpień prosty, przynasadowy,  proporcjonalny, bezkołnierzowy, w kształcie podwójnego klina o zmiennej 
krzywiźnie przyśrodkowej i bocznej dla lepszego dopasowania do kanału kości udowej; w 11 rozmiarach i 2 
kątach CCD (127° i 132°) i długościach 93mm-126mm i offsecie 28-58mm; posiada wzdłużne rowki 
antyrotacyjne dla lepszej stabilizacji; napylany w 1/3 bliższy porowatą tytanową  i hydroksyapatytem; posiada 
zaokrąglony koniec dystalny dla zmniejszenia ryzyka ucisku na korówkę. 

3. Panewka press-fitowa, hemisferyczna pełna i otworowa w średnicach 44-68 ze skokiem co 2mm. Równikowe 
poszerzenie o wartości 1,8mm dla zwiększenia siły mocowania pierwotnego w pierścieniu panewki kostnej. 
Posiada uniwersalny mechanizm blokowania wkładek polietylenowych, ceramicznych i metalowych; 

4. Wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścieranie i utlenianie (potwierdzone badaniami 
klinicznymi wycieranie w okresie 5 lat poniżej 5 mikrometrów) bez dodatków organicznych w opcji z 10° 
nawisem antyluksacyjnym lub symetrycznej; 

8. Wkładki ceramiczne w metalowym amortyzatorze zabezpieczającym przed konfliktem szyjkowo-panewkowym 
i uszkodzeniem przez mechanizm blokowania wkładki oraz dający możliwość ekstrakcji wkładki ceramicznej 
bez uszkodzenia panewki ani wkładki w rozmiarach 28-32-36mm (zależnie od średnicy panewki), przeznaczone 
do artykulacji z głową ceramiczną; 

11. Trzpień cementowany, prosty, wysokopolerowany, bezkołnieżowy w 3 wartościach offsetu: 35,5m, 37,5mm,     
44,0mm; trzpień w komplecie z dedykowanym centralizerem, łącznie w 9 rozmiarach. Długości 125mm 
(35,5mm) i 150mm (pozostałe trzpienie); 

12. Panewka cementowana 44-60mm dla głów 28 i 32mm 
13. Głowa bipolarna sferyczna o średnicy zewnętrznej od 41 do 68mmmm , średnice do 56 skalowane co 1mm, z 

wewnętrzną sferą metalową , wewnętrzny pierścień blokujący głowę przed zwichnięciem? Rozmiary 41043 na 
głowy wewnętrzne 22mm, pozostałe na głowy 28mm. 

Pozycje 5,6,7, 9, 10, 14,15 zgodni z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: Część 5 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
1. Możliwość swobodnego ustawienia kąta rotacji komponentu udowego zależnie od potrzeb anatomicznych i 

biomechanicznych pacjenta w zakresie 0-9°; Kąt koślawości regulowany w zakresie 0-7°. Implant wykonane z 
CrCo. Dostępny w 8 rozmiarach 

2. Możliwość swobodnego ustawienia kąta rotacji komponentu udowego zależnie od potrzeb anatomicznych i 
biomechanicznych pacjenta w zakresie 0-9°; Kąt koślawości regulowany w zakresie 0-7°. Implant udowy 
wykonane z CrCo. Dostępny w 8 rozmiarach  

3. Taca piszczelowa cementowana z CrCo, implant bezcementowy z czystego tytanu o powierzchni stycznej z 
kością o strukturze 3D; komponent piszczelowy uniwersalny dla nogi  lewej i prawej w 8 rozmiarach. 
Mechanizm zatrzaskowy wkładki obwodowy ze specjalną wyspą antyrotacyjną dla minimalizacji mikroruchów. 
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Możliwość zastosowania płyty piszczelowej rewizyjnej z opcją rozbudowy o podkładki i trzpienie 
(cementowane i bezcementowe z opcją offsetowania 360° w zakresie do 8mm) 

4. Wkładki polietylenowe Cr, Cs (pogłębione) i PS w wysokościach 9, 11, 13, 16, 19mm z polietylenu o 
zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych. Możliwość zastosowania 
wkładki „półzwiązanej” typu TS o restrykcji rotacyjnej +/-7° i koślawość/szpotawość +/-2° 

5. Rzepka polietylenowa symetryczna w 6 rozmiarach lub asymetryczna w 5  rozmiarach 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5  
Dotyczy: Część 6 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. 
Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, 
lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching 
– nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. 
Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach.  
Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana 
zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach.  
Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 
150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą 
mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia 
trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm. 
System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz 
bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). Opcjonalne 
podkładki typu cone wypełniające masywne ubytki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej 
– wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umożliwiające przerost tkanką kostną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 6  
Dotyczy: Część 7 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego; wersja cementowana oraz bezcementowa (klasyczna i w wersji z 
pokryciem 3D); 
Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) 
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – 
nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. 
Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. 
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Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością 
dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. 
Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. 
Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. 
Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach:  
- CR (bez stabilizacji),  
- PS (z tylną stabilizacją),  
- CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej),  
Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 
9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. 
Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w 
całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS 
Brzeszczoty do pił kompatybilne z zestawem użyczanym w ramach wymogów do pakietu.  
Instrumentarium z możliwością zewnątrz- i śródszpikowego osiowania piszczelowego komponentu protezy, 
retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w zgięciu i w wyproście; śródoperacyjny wybór typu stosowanej 
wkładki; instrumenty i rozmiary kodowane kolorystycznie; system współpracuje z system nawigacji oraz ramieniem 
robotycznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7  
Dotyczy: Część 8 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
System kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki  stalowy lub chromo – kobaltowy w grubościach 1,6 mm i 2 
mm i długości 500 mm. Zacisk do umocowania naprężonego kabla; 
System płyt hakowych i prostych - płyty hakowe w 9-ciu rozmiarach do 210mm, płyty proste kompresyjne w 4-ch 
długościach, 5-11 otworowe 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8  
Dotyczy: Część 10 
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 
rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt 
równoważny o cechach: 
1. Cement kostny PMMA wysokiej gęstości z gentamycyną (40g) i niskiej gęstości z erytromycyną i kolistyną (40g) 
2. Cement kostny PMMA niskiej gęstości z erytromycyną i kolistyną – 2x40g 
3. Cement kostny PMMA wysokiej gęstości z gentamycyna -40g 
4. Mieszalnik próżniowy z możliwością mieszania 40-180g cementu jednoczasowo 
5. Mieszalnik próżniowy z możliwością mieszania 40-180g cementu jednoczasowo 
Cement wysokiej gęstości o składzie: 
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Proszek: 40.8 g  
Poly (methylacrylate/methylmethacrylate) 33.7 g  
Zirconium dioxide 6 g  
Benzoyl peroxide 0.3 g 
Baza gentamycynowa (z dodatkiem  Gentamicin sulfate)0.5 g (0.8 g) 
płyn 20 mL 
Methylmethacrylate (stabilizowane 60 ppm HQ) 18.4 g 
N,N-dimethyl-p-toluidine 0.4 g 
sterylizowany tlenkiem etylenu 
Cement niskiej gęstości o składzie: 
Proszek 41g z 0,5g erytromycyny (pod postacią glukoheptonatu) i 3000000 IU metylosiarczanu Kolistyny Ph. Eur 
Płyn – 20mL 
Methylmethacrylate (stabilizowane 60 ppm HQ) 18.4 g 
N,N-dimethyl-p-toluidine 0.4 g 
sterylizowany tlenkiem etylenu 
Mieszalnik: Mieszalniko- strzykawka cementu umożliwiająca mieszanie do 120 g cementu każdego rodzaju. 
Mieszalnik z możliwością mieszania ręcznego lub z użyciem napędu ze złączką Hudson Modified Trinkle. Mieszalnik 
z możliwością podłączenia dedykowanej pompy próżniowej. Końcówka do podawania cementu z możliwością jej 
dowolnego skracania. System współpracujący z dedykowanymi nasadkami na dyszę służące do sprężania cementu. 
Pistolet współpracujący z systemem posiadający 2 prędkości podawania cementu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 


