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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy endoprotez 

cementowych stawu kolanowego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej 

konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów  i zawiera: 

Część udowa cementowa anatomiczna prawa lub lewa, z wbudowaną 3 stopniową rotacją 

zewnętrzną, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, wersja CR z zachowaniem 

tylnego wiązadła krzyżowego i wersja P/S z tylną stabilizacją, wykonana ze stopu CoCr, możliwość 

zastosowania komponentu  udowego ze stopu metalu cyrkonu i niobu (ZrNb), którego zewnętrzna 

warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na jony metali.                                                                                                                                         

Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anerior Cut First) lub DCF (Distal Cur First) Instrumentarium 

umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym.                                                                                                                          

Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna prawa lub lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla 

każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym,  Możliwość 

rozbudowy piszczeli o elementy rewizyjne, w tym trzpienie oraz podkładki połowicze. Możliwość 

zastosowania tacy piszczelowej ALL Poly cementowanej wykonanej z polietylenu, anatomiczna 

lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji CR w wysokościach 9, 11, 13, 15, 

mm.  

Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach 9, 11, 13, 15, 18 w wersji CR równie 21 mm, 

sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem wiązadła PCL, z możliwością 

zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanej w pytaniu endoprotezy stawu kolanowego pod 

warunkiem spełniania wymagań określonych w pkt 7 i 8 Załącznika Nr 5 do SIWZ. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


