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POSTĘPOWANIE A.I.271-19/19 

Dostawa endoprotez 
 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 
Dostawy 

 
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
Nazwa i adresy 
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Al. Modrzewiowa 22 Kraków 30-224 Polska Osoba do 
kontaktów: Jacek Żak Tel.: +48 124287304 E-mail: office@kcr.pl Faks: +48 124251228 Kod NUTS: PL213 
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.kcr.pl 
Sekcja II: Przedmiot 
Wielkość lub zakres zamówienia 
Nazwa: 
Dostawa endoprotez 
Numer referencyjny: A.I.271-19/19 
Główny kod CPV 
33141750 
Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
Krótki opis: 
przedmiotem zamówienia jest „Dostawa endoprotez”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz opis przedmiotu 
zmówienia będący załącznikiem nr 6 do specyfikacji. 
Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości:: dla części1: 10 000,00 zł; 
dla części 2: 4 000,00 zł; dla części 3: 7 500,00 zł; dla części 4: 730,00 zł; dla części 5: 19000,00 zł; dla części 6: 1 700,00 zł; 
dla części 7: 2 800,00 zł; dla części 8: 380,00 zł; dla części 9: 710,00 zł; dla części 10: 470,00 zł; dla części 11: 75,00 zł; dla 
części 12: 37,00 zł; dla części 13: 370,00 zł; dla części14: 230,00 zł; dla części 15: 2 300,00 zł; dla części 16: 130,00 zł., dla 
części 17: 430,00 zł Forma wniesienia wadium została opisana w SIWZ. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
03/01/2020 
Numer pierwotnego ogłoszenia 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: 
Login TED eSender: ENOTICES 
Logowanie jako klient TED eSender: KCR 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-167445 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573279 
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/11/2019 
Sekcja VII: Zmiany 
Informacje do zmiany lub dodania 
Przyczyna zmiany 
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą 
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Numer sekcji: II.1.4 
Część nr: Dotyczy części 9 i 15 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis 
Zamiast: 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa endoprotez”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz opis przedmiotu 
zmówienia będący załącznikiem nr 6 do specyfikacji. 
Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości:: dlaczęści1: 10 000,00 zł; 
dla części 2: 4 000,00 zł; dla części 3: 7 500,00 zł; dla części 4: 730,00 zł; dla części 5:19000,00 zł; dla części 6: 1 700,00 zł; dla 
części 7: 2 800,00 zł; dla części 8: 380,00 zł; dla części 9: 710,00zł;dla części 10: 470,00 zł; dla części 11: 75,00 zł; dla części 
12: 37,00 zł; dla części 13: 370,00 zł; dla części14:230,00 zł; dla części 15: 2 300,00 zł; dla części 16: 130,00 zł., dla części 17: 
430,00 zł Forma wniesienia wadium została opisana w SIWZ. 
Powinno być: 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa endoprotez”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz opis 
przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 6 do specyfikacji. 
Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem 
udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium (przed upływem terminu składania ofert) w wysokości:: dlaczęści1: 10 
000,00 zł; dla części 2: 4 000,00 zł; dla części 3: 7 500,00 zł; dla części 4: 730,00 zł; dla części 5:19000,00 zł; dla części 
6: 1 700,00 zł; dla części 7: 2 800,00 zł; dla części 8: 380,00 zł; dla części 9a: 130,00 zł; dla części 9b: 580,00 zł; dla 
części 10: 470,00 zł; dla części 11: 75,00 zł; dla części 12: 37,00 zł; dla części 13:370,00 zł; dla części 14: 230,00 zł; dla 
części 15a: 2 110,00 zł; dla części 15b: 153,00 zł; dla części 16: 130,00 zł., dla części 17: 430,00 zł. Forma wniesienia 
wadium została opisana w SIWZ. 
Numer sekcji: II.2.4 
Część nr: Dotyczy części 9 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia 
Zamiast: 
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Część 9: Endoprotezy stawu łokciowego i stawu ramiennego. 
Zadanie 1. Protezy łokcia – 2 sztuki; 
Zadanie 2. Endoproteza stawu barkowego anatomiczna – 4 sztuki; 
Zadanie 3. Endoproteza stawu barkowego odwrócona – 4 sztuk. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz opis przedmiotu 
zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. 
Powinno być: 
Część 9a. Endoprotezy stawu łokciowego. 
Protezy łokcia – 2 sztuki; 
Część 9b. Endoprotezy stawu ramiennego. 
Zadanie 1. Endoproteza stawu barkowego anatomiczna – 4 sztuki; 
Zadanie 2. Endoproteza stawu barkowego odwrócona – 4 sztuk. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz opis 
przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi 
zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. 
Numer sekcji: II.2.6 
Część nr: Dotyczy części 9 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość 
Zamiast: 
Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 70 370.37 PLN 
Powinno być: 
Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 
Część 9a: 12 962,96 zł netto, 
Część 9b: 57 407,41 zł netto. 
Numer sekcji: II.2.4 
Część nr: Dotyczy części 15 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia 
Zamiast: 
Część 15: Cementy kostne. 
Zadanie 1. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny –500sztuk; 
Zadanie 2. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny –150sztuk; 
Zadanie 3. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 200 sztuk; 
Zadanie 4. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 30 sztuk; 
Zadanie 5. Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego – 200 sztuk; 
Zadanie 6. Mieszalnik próżniowy do cementu – 150 sztuk; 
Zadanie 7. Mieszalnik próżniowy do cementu – 100 sztuk. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz opis przedmiotu 
zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, 
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. 
Powinno być: 
Część 15a. Cementy kostne. 
Zadanie 1a. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny –250 sztuk; 
Zadanie 1b. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny –250 sztuk; 
Zadanie 2a. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny –100 sztuk; 
Zadanie 2b. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA bez dodatku gentamycyny – 50sztuk; 
Zadanie 3. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 200 sztuk; 
Zadanie 4. Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami – 30 sztuk; 
Zadanie 5. Mieszalnik próżniowy do cementu – 150 sztuk; 
Zadanie 6. Mieszalnik próżniowy do cementu – 100 sztuk. 
„Część 15b. System do płukania ran. 
System do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego – 200 sztuk.. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz opis 
przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi 
zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. 
Numer sekcji: II.2.6 
Część nr: Dotyczy części 15 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość 
Zamiast: 
Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 226 666.67 PLN 
Powinno być: 
Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 
Część 15a: 221 388,89 zł netto, 
Część 15b: 15 277,78 zł netto, 
Numer sekcji: III.1.3 
Część nr: Dotyczy części 9 i 15 zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów 
kwalifikacji 
Zamiast: 
i) dla części 9 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 38 000,00złbrutto (każda); 
(...) 
o) dla części 15 - cementów kostnych dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 120 000,00 zł brutto(każda); 
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(...) 
Powinno być: 
i) dla części 9a - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 7 000,00 zł brutto 
(każda) oraz dla części 9b - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 31 000,00 zł 
brutto (każda); 
(...) 
o) dla części 15a - cementów kostnych dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 115 000,00 zł brutto(każda) oraz 
dla części 15b – systemów do płukania ran, o wartości minimum 8 300,00 zł brutto (każda); 
(...) 
Numer sekcji: IV.2.2 
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie d oudziału 
Zamiast: 
Data: 06/01/2020 
Czas lokalny: 10:00 
Powinno być: 
Data: 21/01/2020 
Czas lokalny: 10:00 
Numer sekcji: IV.2.7 
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast: 
Data: 06/01/2020 
Czas lokalny: 11:00 
Powinno być: 
Data: 21/01/2020 
Czas lokalny: 11:00 
Inne dodatkowe informacje: 

 
 

 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


