
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 13 
 

 
 

      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: 
 

„dot.: Postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Dostawę wyrobów medycznych, numer postępowania: 
6/2022 

niniejszym działając na podstawie art. 135 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami) w imieniu Wykonawcy 
(…) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”): 
 

1. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, tj. Formularza cenowego,  Pakiet nr 10 
Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego 
Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w celu zwiększenia konkurencyjności 
Zamawiający w Pakiecie nr 10 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego 
dopuści zaoferowanie produktów o poniższych parametrach: 
 
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 

1 

Trzpień bezcementowy prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju 
prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, pokryty w 
1/2 części  proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo 
hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm 
do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi 
wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, 
kąt CCD 138°. 
Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, lateralizowany pokryty w 1/2 
części  proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo 
hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm 
(długości trzpieni od 132mm do 160mm), trzpień z dodatkowymi 
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Wykonawcy 
 



wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, 
kąt CCD 138°.   

2 

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit 
wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta 
dodatkowo porowatym tytanem (cpTi), z  trzema otworami do śrub 
stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego 
usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, w 
rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. 

3 
Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross 
link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach 
wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm. 

4 
Głowa metalowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 
długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. 

5 Śruba kompatybilna z panewką. 
6 Ostrze do piły. 

7 
Głowa wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 
średnicy  28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki. 

 
ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      
 
 

2. Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ, tj. Wzoru umowy, §8 Kary umowne.  
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §8, 
ust. 1 tiret drugi: - w wysokości 2 % wartości netto kwoty niedostarczonego 
towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, 
licząc za każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota ta nie może być niższa 
niż 200,00 zł, za jeden dzień opóźnienia; 
tak, by brzmiał on w sposób następujący: - w wysokości 0,5 % wartości netto kwoty 
niedostarczonego towaru, z tytułu każdorazowego opóźnienia w dostarczeniu 
zamówionych towarów, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno, przy czym kwota 
ta nie może być niższa niż 100,00 zł, za jeden dzień opóźnienia?  

 
ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.      
 
 

 

 

Podpisał: 
Dyrektor 

Ryszard Rudnik 
 


