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Sekcja Zamówień Publicznych

„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP / 11 /2016

Bolesławiec, dnia 18 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.
Do Zamawiającego w dniu 13 stycznia 2016r. wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na zadane pytania
w piśmie z dnia 12 stycznia 2016r. znak: ZOZ/NZP/2/2016 w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i 10, poprzez
doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez określenie „Eurokonus 12/14.”
Firma ponadto w /w piśmie porusza następujące kwestie:
Pojęcie określane w SIWZ „eurokonus 12/14” nie istnieje w formalnych wykazach ani danych rejestracyjnych
żadnego z produktów medycznych tej kategorii. Różni oferenci dysponują stożkami trzpienia o podstawach 12 i
14mm, ale możliwe są różnice w wysokościach stożka i kątach jego rozwarcia. Ponadto, żaden producent ze
względów formalno-prawnych nie potwierdzi na piśmie, iż jego trzpienie można łączyć z głowami innego
producenta lub odwrotnie.
Opisywany w zapytaniu trzpień posiada stożek kompatybilny z oferowanym systemem głów. Zgodnie z wymogami
prawnymi wynikającymi z warunków rejestracyjnych każdego z trzpieni protez stawu biodrowego, każdy trzpień
protezy stawu biodrowego można łączyć tylko z głową tego samego dostawcy – a więc o tożsamych stożkach.
Wymiary stożka oferowanego przy w/w pytaniach wynoszą:
 Podstawa dolna 12,5mm
 Podstawa górna 11,3mm
 Wysokość 12,1mm
 Kąt rozwarcia stożka 5°40’
Stożek ten, ze względu na smuklejszą geometrię niż stożki o szerszych podstawach zwiększa zakres ruchu w
protezie zanim dojdzie do konfliktu szyjkowo-panewkowego a tym samym zmniejsza ryzyko zwichnięć w stawie po
implantacji protezy.
Z tych względów prosimy o dopuszczenie trzpień o opisanych w pytaniach 1 i 10 ze stożkami kompatybilnymi z
oferowanymi i dopuszczonymi głowami (pytanie 4 dotyczące pozycji 9 w pakiecie 17- gdzie nie ma wymogu stożka
„eurokonus 12/14” a inne parametry są dopuszczone) z pominięciem wymogu określonego wadliwym terminem
„eurokonus 12/14”.
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Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Eurokonus 12/14” rozumie standardowy konus trzpienia
endoprotezy biodra. Wymagany konus jest standardowym konusem stosowanym w większości systemów
protezowych biodra wykorzystywanym przez większość producentów endoprotezy stawu biodrowego w Europie.
Jego zastosowanie daje możliwość wykonywania zabiegów rewizyjnych z wykorzystaniem różnych systemów
rewizyjnych biodra, nie ograniczając się tylko do systemów jednej firmy.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź w piśmie z dnia 12 stycznia 2016r.
znak: ZOZ/NZP/2/2016.
Z poważaniem

