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Kraków, dn.14.01.2021 r. 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271-27/20. 
 

 
I. 

MODYFIKACJA SIWZ 
INFORMACJA O ODMOWIE PUBLIKACJI PRZEZ TED I PRZYWRÓCENIU ZAPISÓW 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 wykreślenie z dokumentacji postępowania - wprowadzonych dodatkowo - części zamówienia od 12 
do 15. 

 
1. 

Zamawiający 8 stycznia 2021 r. wprowadził do zamówienia 4 nowe części (12-15). Informacja o zmianach 
została opublikowana na stronach internetowych Zamawiającego. Zamawiający opublikował również ogłoszenie 
przekazane do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych (Tenders Electronic Daily). 

 
Zamawiający otrzymał informację o odmowie publikacji ogłoszenia (modyfikacja + zmiana terminu 

składania ofert) w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. W odpowiedzi na korespondencję 
Zamawiający pozyskał informację o odmowie dodania nowych części zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający przywraca zapisy SIWZ w zakresie liczby części zamówienia (11 
części). 

 
Do składania ofert obowiązuje Wykonawców wersja dokumentacji opublikowana przez Zamawiającego 

28/12/2020 r. – dotyczy liczby części zamówienia (11 części zamówienia), warunków udziału w postępowaniu, opis 
przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy. 

 
UWAGA! Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 08/01/2021 r. pozostają bezprzedmiotowe. 

Wykonawcy nie mogą składać ofert na dodatkowe części zamówienia tj. od 12 do 15. 
 

2. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym 

postępowaniu dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez modyfikację liczby sztuk endoprotez w części 8 zamówienia – 
zadanie nr 2 (zmiana liczby z 11 sztuk na 1 sztukę). Zmiana wynika z omyłki pisarskiej. 

 
Pkt 5.1. SIWZ dla części 8 przyjmuje brzmienie: 
Pakiet 8. Endoproteza rewizyjna kolana  
Zadanie 1. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana – 1 sztuka. 
Zadanie 2. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli - 1 sztuka. 
 
II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
W związku z brakiem publikacji ogłoszenia o sprostowaniu (patrz pkt I ppkt 1 niniejszego pisma), 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. 
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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 - 14/01/2021 r. 
 
 

 
 

 

  Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 
 im. prof. Bogusława Frańczuka 

 




