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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę protez stawu biodrowego, znak PN/2/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę protez stawu 
biodrowego, znak PN/2/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 26.01.2018 r.  wpłynęło pytanie dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytanie 
Dot. Pakietu I: Czy Zamawiający w Pakiecie nr I zamiast parametrów wy-
maganych przez SIWZ weźmie pod uwagę ofertę na system: 
Trzpień ze stopu tytanu, bezcementowe, mocowany w przynasadzie, w 
kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napylany poro-
watą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe 
elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi – standardowy 
(135º) oraz lateralizowany (128º) o zwiększonym o 6mm offsecie. Długość 
trzpieni od 131,4mm do 185,4mm w 13-u rozmiarach. 
Trzpień bezcementowe. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty 
napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej 
zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność 
rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 
stopni. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i 
zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. 
Trzpień min. w 11 rozmiarach. 
Panewka bezcementowe wbijana (press-fit) z możliwością mocowania 3 
lub 7 śrubami oraz bez tworów z zaślepką do otworu montażowego. Bez 
zaślepek na śruby. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czy-
stym tytanem o porowatej strukturze z wgłębieniami umożliwiającymi sta-
bilne osadzenie Ø 44 do 68mm co 2mm, dostosowana do wkładek z HXLPE 
stabilizowanego witaminą E oraz wkładek ceramicznych. 
Wkładka ceramiczna symetryczna z ceramiki biolox delta o średnicy we-
wnętrznej 28, 32 i 36mm. 
Wkładka do panewek bezcementowych press-fit, wykonana z wysokousie-
ciowionego polietylenu z dodatkiem witaminy E wpływającej na zwiększo-



ną odporność polietylenu na oksydację i tym samym wydłużoną trwałość 
wkładek. Kształt: symetryczny i z okapem, średnica wew. 28, 32, 36mm. 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.01.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.01.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytanie:  
1) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

 


