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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 29.01.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
1. Dot. Pakietu I: Czy Zamawiający dopuści asortyment w postaci: 
- Trzpień prosty wykonany ze stopu tytanowego, pokryty w 1/3 proksy-
malnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, do-
stępny w 10 rozmiarach w opcji standardowej lub lateralizowanej, 
- Panewka bezcementowe typu Press-fit, pełna lub z otworami na śruby, w 
rozmiarach od 44 do 68mm ze skokiem co 2mm. Zaślepki do otworów przy 
panewce Press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich 
miejsce 3-ch lub 5-u śrub stabilizujących, 
- panewka bezcementowe typu Press-fit, pełna lub z otworami na śruby , w 
rozmiarach od 44 do 68mm ze skokiem co 2mm. Zaślepki do otworów przy 
panewce Press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich 
miejsce 3-ch lub 5-u śrub stabilizujących, panewki z  utkaniem wysoce po-
rowatym w technologii 3D, 
- Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach od 44 
do 66mm. Możliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramiczne-
go oraz użycia od 3 śrub przy panewce Press-fit, 
- Głowa w średnicy 28mm, wykonana ze stopu CoCr w co najmniej 4 długo-
ściach szyjki, 
- Wkładki ceramiczne z ceramiki Biolox, 
- Głowy ceramiczne Biolox Forte?  
2. Dot. Pakietu II: Czy Zamawiający dopuści asortyment w postaci: 
- Trzpień endoprotezy stawu biodrowego metalowy, prosty, wysokopole-
rowany, dostępny w min. 10 rozmiarach, 
- Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego, pokryty 
w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksy-



apatytem, dostępny w 10 rozmiarach w opcji standardowej lub lateralizo-
wanej, 
- Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm, 
w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60mm ze skokiem co 1mm, 
- Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm, w opcji standar-
dowej i dysplastycznej z 10 stopniowym okapem oraz zatrzaskowa, 
- Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach od 44 
do 66mm. Możliwość śródoperacyjnego zastosowania wkładu ceramiczne-
go oraz użycia do 3 śrub przy panewce Press-fit, 
- Głowa ceramiczne o średnicy 28, 32, 36 i 40mm, w co najmniej 3 długo-
ściach szyjki, 
- Śruba mocująca panewki Press-fit? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.01.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 29.01.2018 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej 
udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
1) Zamawiający nie dopuszcza. 
2) Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 

 


