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Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
wyrobów implantacyjnych i narzędzi. Znak sprawy: 13/ortopedia/15.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 17
Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści
produkt równoważny:
LP
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ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
3.

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu
tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty
cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00 mm mierzonych
w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia
lateralizowanego (offset).

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm ze stopu tytanowego pokryta
okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki.
Głowa ceramiczna Biolox Delta na konus 12/14 o średnicy 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach
szyjki.
Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji
sferycznej w rozmiarach od min. 46 mm do min. 68 mm, - skok co 2 mm z zaślepką otworu
montażowego. Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową i dodatkowo cienką warstwą
hydroksyapatytu.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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śruby tytanowe w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy panewce press fitzaślepki na otwory pod śruby panewkowe fabrycznie zaślepione.
Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm , 32mm i 36 mm z
wysokousieciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem.
Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: …..
(np. (30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość
insturmentariów do wypożeczenia.
ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGOZ GŁOWĄ
METALOWĄ - CERAMICZNĄ
Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu
tytanowego , dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00 mm mierzonych w
najszerszym miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr – polerowany w min. 6 rozmiarach,
eurokonus 12/14.
Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną
ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.
Głowa ceramiczna Biolox Delta na konus 12/14 o średnicy 32 mm i 36 mm w min. 3 długościach
szyjki.

Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem
rentgenowskim. Rozmiary zew. panewek w wersji standardowej od 44 mm do 60 mm ze skokiem
co 2 mm, na głowę 28 mm i 32 mm, w wersji z nadbudową od 44 mm do 58 mm na głowę 28
mm i 32 mm. Wymagana również dostępność panewek cementowanych zatrzaskowych na głowę
32 mm w rozm. zew. od 44 mm dom 58 mm, skok co 2 mm.
Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego
zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych.
Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: ….. (np.
(30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość
insturmentariów do wypożeczenia.
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ
ANATOMICZNĄ ORAZ BI-POLARNĄ
Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu
tytanowego , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym
miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr – polerowany, w min. 6 rozmiarach, konus 12/14.
Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną
ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm metalowa w min. 4 długościach szyjki montowana
śródoperacyjnie wew. czaszy bipolarnej- nie zatrzaśnięta fabrycznie.
Czasza bipolarna w rozmiarach zew. od min. 42mm do min.60 mm ze skokiem co 1 mm

Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 1 strzykawkę oraz blokadę kanałową
dla większej presuryzacji.
Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego
zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych.
Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: ….. (np.
(30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość
insturmentariów do wypożeczenia.
ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA/PRZYNASADOWA BEZCEMENTOWA
STAWU BIODROWEGO
Samoadaptujący się trzpień stawu biodrowego bezcementowy, uniwersalny , krótki. Trzpień
wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i dodatkowo cienką
warstwą hydroksyapatytu; w min. 9 rozmiarach, konus 12/14. Część dystalna polerowana, wąska
konstrukcja części bliższej. W wersji standard kąt szyjkowo trzonowy 130 ° w wersji
zlateralizowanej kąt szyjkowo trzonowy 125 °.
Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32 mm i 36 mm wykonana ze stopu tytanowego
pokryta okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki.
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Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji
sferycznej w rozmiarach od min. 46 mm do min. 68 mm- skok co 2 mm, z zaślepką otworu.
Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu.
Możliwość użycia do 3 śrub tytanowych w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) przy
panewce Press fit- zaślepki na otwory pod śruby panewkowe.
Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm , 32mm i 36 mm z
wysokousieciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem.
Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 36 miesięcy. Liczba instrumentariów: ….. (np.
(30zł x 1 instrumentaria) x 36 miesiące). Wykonawca zobowiązany jest podać ilość
insturmentariów do wypożeczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w zadaniu nr 17 w pozycjach od 1 do 25, produktu
równoważnego o parametrach i opisie wskazanym powyżej (w pytaniu nr 1).
Z poważaniem

