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                                                                                                              Kraków, 19 grudnia 2017 r. 

 

Dotyczy: postępowania na „Dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych”.  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

POSTĘPOWANIE A.I.271-32/17 
 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 

Zestaw I: 

Pytanie 1: 

Pytanie dot. Pakiet 1, zadanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie zadanie nr 1 i utworzenie z niego osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje wydzielenia z części 1 zamówienia 

pozycji 2 do osobnego nowego pakietu.  
 

Zmiany zostały naniesione w załączniku nr 1 do wzoru umowy (Specyfikacja asortymentowo-

ilościowo-cenowa endoprotezy i elementów) - który stanowi załącznik do udzielonych 

odpowiedzi. 

Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą poprawiony załącznik do umowy. 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulega pkt 4.2. Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), który przyjmuje nowe brzmienie: 
 

Zamówienie składa się z 17 części: 

Część 1/ Protezy stawu biodrowego I: 

Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna – 3 sztuki; 

Zadanie 2. Endoprotezy przynasadowe ceramika-ceramika – 5 sztuk; 

Zadanie 3. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk; 

Zadanie 4. Endoproteza cementowana stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna – 3 sztuki; 

Zadanie 5. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna – 10 sztuk; 

Zadanie 6. Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego – 15 sztuk; 

Zadanie 7. Kosze rewizyjne oporowe – 15 sztuk; 

Zadanie 8. Trzpień dysplastyczny I – 4 sztuki. 

Część 2/ Protezy stawu biodrowego II. Protezy przynasadowe - specjalne /kołnierzowe, 

anatomiczne/ - ceramika –ceramika – 10 sztuk. 

Część 3/ Protezy stawu biodrowego III – przynasadowe z „dużą głową", dysplastyczne, 

rewizyjne i resekcyjne: 
Zadanie 1: Endoprotezy przynasadowe – „duża głowa” - ceramika-ceramika – 10 sztuk; 

Zadanie 2: Endoprotezy przynasadowe – „duża głowa” - polietylen-ceramika – 50 sztuk; 

Zadanie 3: Proteza biodrowa dysplastyczna II – 4 sztuki; 

Zadanie 4: Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna i resekcyjna „hybrydowa" – 15 sztuk. 

Część 4/ Endoprotezy stawu biodrowego IV – przynasadowe z dodatkowym mocowaniem 

bocznym: 

Endoprotezy stawu biodrowego IV – przynasadowe z dodatkowym mocowaniem bocznym – 20 sztuk. 

Część 5/ Endoprotezy kolana I: 

Zadanie 1: Endoproteza stawu kolanowego cementowana – 180 sztuk; 

Zadanie 2: Endoproteza stawu kolanowego typu high-flexion – cementowana – 10 sztuk; 

Zadanie 3: Endoprotezy stawu kolanowego z polietylenowym elementem piszczelowym – 130 sztuk; 

Zadanie 4: Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi /sleeves – 25 sztuk; 

Zadanie 5: Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi /sleeves/ związana – 10 

sztuk; 

Zadanie 6: Protezy modularne umożliwiające resekcję całej kości udowej – 2 sztuki; 

Część 6/ Endoprotezy kolana II – hypoalergiczne, anatomiczne, rewizyjne: 
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Zadanie 1: Endoproteza stawu kolanowego hipoalergiczna cementowana – 25 sztuk; 

Zadanie 2: Endoproteza stawu kolanowego hipoalergiczna bezcementowa – 20 sztuk; 

Zadanie 3: Proteza stawu kolanowego w pełni anatomiczna – 30 sztuk; 

Zadanie 4: Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna z użyciem stożków /rękawów/ uzupełniających 

ubytki kostne, związana – 1 sztuka;  

Zadanie 5: Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana, z ograniczoną resekcją uda i piszczeli 

– 2 sztuki. 

Część 7/ Protezy onkologiczne: 

Zadanie 1: Proteza poresekcyjna części bliższej kości udowej – 3 sztuki; 

Zadanie 2: Proteza resekcyjna dalszej części kości udowej – 2 sztuki; 

Zadanie 3: Proteza totalnej resekcji kości udowej – 1 sztuka. 

Część 8/ Endoprotezy stawu skokowego: 

Endoproteza stawu skokowego typu mobile Bering – 10 sztuk. 

Część 9/ Endoprotezy łokcia i ramienia: 

Zadanie 1: Protezy łokcia – 4 sztuki; 

Zadanie 2: Proteza stawu ramiennego - anatomiczna i odwrócona – 3 sztuki. 

Część 10/ Endoprotezy czasowe /spacer: 

Zadanie 1: Endoproteza czasowa stawu biodrowego – 15 sztuk; 

Zadanie 2: Endoproteza czasowa stawu kolanowego – 20 sztuk. 

Część 11/ Rekonstrukcja ACL: Rekonstrukcja ACL – 30 sztuk. 

Część 12/ Zestaw do szycia łąkotek – 10 sztuk. 

Część 13/ Wkręt kompresyjny kaniulowany (o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12-30 mm) – 15 sztuk. 

Część 14/ Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego  – 40 sztuk. 

Część 15/ Endoprotezy przynasadowe polietylen-ceramika – 25 sztuk. 

Część 16/ Endoprotezy klasycznie mocowane – 70 sztuk. 

Część 17/ Protezy przynasadowe - specjalne /kołnierzowe, anatomiczne /polietylen – ceramika – 

70 sztuk. 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulega pkt 5.1. SIWZ, który przyjmuje nowe 

brzmienie: 
 

W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności 

techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co 

najmniej jedną dostawę:  
a) dla części 1 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 260 

000,00 zł brutto (każda);  

b) dla części 2 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 30 

000,00 zł brutto (każda); 

c) dla części 3 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 340 

000,00 zł brutto (każda); 

d) dla części 4 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 60 

000,00 zł brutto (każda); 

e) dla części 5 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 

1 100 000,00 zł brutto (każda); 

f) dla części 6 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 240 

000,00 zł brutto (każda); 

g) dla części 7 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 240 

000,00 zł brutto (każda); 

h) dla części 8 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 45 

000,00 zł brutto (każda); 

i) dla części 9 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 35 

000,00 zł brutto (każda); 

j) dla części 10 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 45 

000,00 zł brutto (każda); 

k) dla części 11 - rekonstrukcji ACL dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 30 000,00 zł 

brutto (każda); 

l) dla części 12 - zestawów do szycia łąkotek dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 

5 000,00 zł brutto (każda); 
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m) dla części 13 - wkrętów kompresyjnych kaniulowanych dla potrzeb medycznych, o wartości 

minimum 1 000,00 zł brutto (każda); 

n) dla części 14 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 85 000 zł 

brutto (każda); 

o) dla części 15 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 60 000,00 zł 

(każda); 

p) dla części 16 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 140 000,00 zł 

(każda); 

q) dla części 17 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 200 000,00 zł 

(każda). 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulegają pkt 10.1. oraz 10.2. (zdanie pierwsze) SIWZ, 

które przyjmują nowe brzmienie: 
 

10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

w wysokości: 

 dla części 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

 dla części 2: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych); 

 dla części 3: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych); 

 dla części 4: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

 dla części 5: 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 

 dla części 6: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);  

 dla części 7: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych); 

 dla części 8: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych); 

 dla części 9: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych); 

 dla części 10: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych); 

 dla części 11: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych); 

 dla części 12: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych); 

 dla części 13: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych); 

 dla części 14: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

 dla części 15: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych); 

 dla części 16: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych); 

 dla części 17: 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych). 

10.2.Wadium wnoszone: 

 przelewem – wpłacane na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii; 

nr 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 z dopiskiem „wadium - Dostawa endoprotez 

i implantów ortopedycznych - część 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17” tak, aby przed 

upływem terminu składania ofert znajdowało się na ww. rachunku Zamawiającego; 

 (…) 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz oferty”, 

który przyjmuje nowe brzmienie. 
 

Poprawiony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

Wykonawcy są zobowiązani złożyć ofertę na nowym (poprawionym) Formularzu oferty. 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ – „Wykaz dostaw”, 

które przyjmują nowe brzmienie. 
 

Poprawiony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

 

Pytanie 2: 

Pytanie dot. Pakiet 1, zadanie nr 1 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1: 

Trzpień: w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający 

się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w 12 rozmiarach. Trzpien 

posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Stożek trzpienia 

12/14; 

Głowa: ceramiczna o średnicy  28mm, 32mm, 36mm występująca w czterech długościach szyjki. 

Panewka: bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości 

z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie 
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w całej objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica 

zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 

36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki, możliwość użycia trzech śrub, 

Śruby: tytanowe o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm skok co 2 mm, 3 śruby do 

zestawu, 

Wkład: bez konieczności użycia wkładki! Monoblok.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Pytanie dot. Pakiet 1, zadanie nr 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie zadanie nr 4 i utworzenie z niego osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią - zestaw I pytanie 1. 

 

Pytanie 4: 

Pytanie dot. Pakiet 1, zadanie nr 4 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 4 

Trzpień: Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu 

tytanu, występujacy w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz 12 rozmiarach dla każdej 

z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem 

w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia 

osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia  

efektu tigh pain.  

Panewka: bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości 

z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie 

w całej objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica 

zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 

36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki, możliwość użycia trzech śrub, 

Wkład: bez konieczności użycia wkładki! Monoblok. 

Głowa: ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w czterech długościach szyjki. 

Śruby: tytanowe o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm skok co 2 mm, 3 śruby do 

zestawu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Pytanie dot. Pakiet 2, zadanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie zadanie nr 1 i utworzenie z niego osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią - zestaw I pytanie 1. 

 

Pytanie 6: 

Pytanie dot. Pakiet 2, zadanie nr 1 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1: 

Trzpień: w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający 

się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w 12 rozmiarach. Trzpien 

posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Stożek trzpienia 

12/14; 

Głowa: ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w czterech długościach szyjki. 

Panewka: bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości 

z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie 

w całej objętości polietylenu.  Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica 

zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 

36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki, możliwość użycia trzech śrub. 

Śruby: tytanowe o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm skok co 2 mm, 3 śruby do 

zestawu, 

Wkład: bez konieczności użycia wkładki! Monoblok. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 7: 

Pytanie dot. Pakiet 2, zadanie nr 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie zadanie nr 2 i utworzenie z niego osobnego 

pakietu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią - zestaw I pytanie 1. 
 

Pytanie 8: 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 2, pakiet 2 

Trzpień: Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu 

tytanu, występujacy w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz 12 rozmiarach dla każdej 

z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem 

w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia 

osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia 

efektu tigh pain.  

Panewka: bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości 

z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie 

w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica 

zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 

36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki, możliwość użycia trzech śrub, 

Wkład: bez konieczności użycia wkładki! Monoblok. 

Głowa: ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w czterech długościach szyjki. 

Śruby: tytanowe o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm skok co 2 mm, 3 śruby do 

zestawu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zestaw II: 

Pytanie 1: 

Czy celem umożliwienia dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby oferentów 

Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 1 Protezy stawu biodrowego I Zadania Nr 1 

przez utworzenie oddzielnego Pakietu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią - zestaw I pytanie 1. 
 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 1 dopuści możliwość zaoferowania trzpienia pokrytego 

w całości hydroksyapatytem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 1 dopuści możliwość zaoferowania głowy ceramicznej 

o średnicy 28 i 32mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Zadanie 1 dopuści możliwość zaoferowania panewki tytanowej, 

typu press-fit, pokrytej hydroxyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. 

Panewka w rozmiarach od Ø 42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej 

stabilizacji dwiema śrubami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Zestaw III: 

Pytanie 1: 
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PAKIET 8 ENDOPROTEZY STAWU SKOKOWEGO 

Czy Zamawiający dopuści anatomiczną bezcementową protezę stawu skokowego typu mobile 

bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami 

umożliwiającymi przerost kości; proteza 3- częściowa, w min. 4 rozmiarach każda część, możliwość 

łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); 

część piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP; 

wkład z polietylenu dostępny w min. czterech rozmiarach i pięciu wysokoś ciach każdy z nich; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 2: 

PAKIET 9 ENDOPROTEZY ŁOKCIA I RAMIENIA 

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę niezwiązaną składającą się z części ramiennej, części 

łokciowej, oraz komponentu ramiennego w wersji cementowanej. 

Część ramienna wykonana z CoCr, w 3 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), z możliwością 

zastosowania offsetu, z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa do 

wyboru z długim lub krótkim trzpieniem, w 6 rozmiarach, anatomiczna (prawa, lewa), o przekroju 

prostokątnym. 

Wkład polietylenowy w koponencie łokciowym nie grubszy niż 4 mm. Część łokciowa musi mieć 

również możliwość śródoperacyjnie na jej łatwe związanie, poprzez zastosowanie zatyczki łokciowej. 

Możliwość zastosowania głowy kości promieniowej składająca się z min. 2 długości trzpienia i min. 4 

wielkości główek oraz ogranicznika cementu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający w pakiecie 8 i 9 odstąpi od wymogu dostarczenia napędu elektrycznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 
 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 4 stycznia 2018 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Wykonawca zostanie powiadomiony 

o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 stycznia 2018 r. godz. 13:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 12. 

(…)” 
 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 19/12/2017 r. 
 

Załączniki: 

- poprawiony „Formularz oferty” 

- poprawiony „Załącznik nr 1 do umowy” 

- poprawiony „Wykaz dostaw”  
 

 

 

       Dyrektor 

         Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
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