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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa endoprotez i implantów 
Numer ogłoszenia: 2017/S 099-195589; data zamieszczenia: 24/05/2017r. 
 
Zamawiający informuje, iż w odpowiedziach z dnia 14.06.2017 r wkradła się omyłka.  
Odpowiedzi na pytanie 4 i 5 powinny brzmieć: 

 
PYTANIE NR 4 
Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści:  
 
Trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, mocowany w przynasadzie stożek 12/14 , w 
części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w 
dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o 
zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm  w 13-u rozmiarach. 
 
Wkładki polietylenowe wykonane z wysokousieciowionego polietylenu z dodatkiem witaminy  
E  wpływającej na zwiększoną odporność polietylenu na oksydację i tym samym wydłużoną trwałość 
wkładek. Kształt: symetryczny, z okapem  oraz asymetryczne. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuści taki trzpień i wkładkę pod warunkiem zachowania pozostałych 
wymaganych parametrów. 
 
PYTANIE NR 5 
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści: 
 
Trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, mocowany w przynasadzie stożek 12/14 , w 
części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w 
dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o 
zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm  w 13-u rozmiarach. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuści taki trzpień pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych 
parametrów. 
 
Powyższe odpowiedzi należy traktować jako obowiązujące. 
 
 
MODYFIKACJE: 



1. W siwz w cz. X Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty: zapisy „30.06.2017” 
zastępuje się zapisami „04.07.2017”  
 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w siwz termin 
składania  i otwarcia ofert ulega przedłużeniu na dzień 04.07.2017r. Godziny pozostają bez zmian.  
 
 

Z poważaniem 
 
 


