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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271-27/20. 
 

 
MODYFIKACJA SIWZ 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuję, że 
w przedmiotowym postępowaniu dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ) poprzez dodanie (brakujących) części zamówienia od 12 do 15. 

 
1. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pkt 5.1, który przyjmuje brzmienie: 
 

„5.1. Zamówienie składa się z 15 części: 
(…) 
Pakiet 12. Zestaw do wertebroplastyki umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy 
kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań urazowych, patologicznych 
i nowotworów – 20 kompletów; 
Pakiet 13. Implanty kręgosłupowe – Repozycja ześlizgu w odcinku lędźwiowym. 
Zadanie 1. Stabilizacja międzytrzonowa z repozycją ześligu w odcinku lędźwiowym - 10 szt. 
Zadanie 2. Czopy lędźwiowe PLIF  - 5 kompletów; 
Pakiet 14. Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego PLIF i TLIF. 
Zadanie 1. Klatka międzytrzonowa lędźwiowa tytanowa, typu PLIF 3D - 20 kompletów; 
Zadanie 2. Klatka międzytrzonowa lędźwiowa tytanowa, typu tlif 3d - 20 kompletów; 
Pakiet 15. Test służący do wykrywania ludzkich alfadefensyn - 10 sztuk. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia”. 
 
2. 

Ponadto pkt 6.1. SIWZ przyjmuje brzmienie: 
„6.1. 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: 
(…) 
l) dla części 12 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (implantów), o wartości minimum 19 000,00 zł brutto 
(każda); 
ł) dla części 13 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (implantów), o wartości minimum 22 000,00 zł brutto 
(każda) 
m) dla części 14 - sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (implantów), o wartości minimum 31 000,00 zł 
brutto (każda) 
n) dla części 15 - testów służących do wykrywania ludzkich alfadefensyn, o wartości minimum 6 000,00 zł brutto 
(każda)”. 

 
3. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ, który zostaje opublikowany 
wraz z niniejszym pismem. 

 
4. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 6 do SIWZ, poprzez 
wskazanie opisu dla części 12-15 zamówienia. Dokument zostaje opublikowany wraz z niniejszym pismem. 
 
5. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy: 
- w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 12-15 o brzmieniu: 
„12) W części 12: ……………… zł (słownie: ………………………../100) w tym podatek 
VAT………. %, a wartość netto ………………. zł (słownie:…………………../100); 
„13) W części 13: ……………… zł (słownie: ………………………../100) w tym podatek 
VAT………. %, a wartość netto ………………. zł (słownie:…………………../100); 
„14) W części 14: ……………… zł (słownie: ………………………../100) w tym podatek 
VAT………. %, a wartość netto ………………. zł (słownie:…………………../100); 



 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Dawniej: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 
NIP: 677-17-03-375, REGON: 351194736, KRS: 0000038598 
Tel.: 12-428-73-04, fax.: 12-425-12-28, e-mail: office@kcr.pl 

„15) W części 15: ……………… zł (słownie: ………………………../100) w tym podatek 
VAT………. %, a wartość netto ………………. zł (słownie:…………………../100).” 
 
II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - dokonuje modyfikacji SIWZ 

w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 
 

Pkt 16 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin składania (przesłania) ofert: 
Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” na stronie 
internetowej: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf 
Zgodnie z informacją zawartą na ww. stronie internetowej, Wykonawca, aby zaszyfrować pliki (ofertę), musi na 
stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć niniejsze postępowanie. Po wejściu w szczegóły tego postępowania 
należy odnaleźć funkcję, która umożliwia zaszyfrowanie. System automatycznie zapamiętuje, w którym 
postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 
Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 4 lutego 2021 r. godz. 10:00. 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do 
wniesienia odwołania. 
 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert następuje przy wykorzystaniu strony internetowej miniPortalu. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2021 r. godz. 11:00 w Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - 
pokój nr 12. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
(…)”.  

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 08/01/2021 r. 
 
Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 
 
 
Załączniki: 
- Formularz oferty 
- Wykaz dostaw dla cz. 12-15 zamówienia 
- OPZ dla cz. 12-15 zamówienia 

 
 

 
 

                              
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

 im. prof. Bogusława Frańczuka 
 




