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Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka Adres 
pocztowy: Al. Modrzewiowa 22 Miejscowość: Kraków Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków Kod pocztowy: 30-
224Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Jacek Żak E-mail: office@kcr.pl Tel.: +48 124287304Faks: +48 
124251228Adresy internetowe: Główny adres: http://www.kcr.plAdres profilu nabywcy: 
https://bip.malopolska.pl/kcriortopedii,m,329199,zamowienia-publiczne-2020.html 
Sekcja II: Przedmiot 
Wielkość lub zakres zamówienia 
Nazwa: 
dostawa endoprotez oraz innych implantów. 
Numer referencyjny: A.I.271-27/20 
Główny kod CPV 
33141750 Sztuczne stawy 
Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa endoprotez oraz innych implantów”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(zwanej w ogłoszeniu SIWZ) oraz opis przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zapisy 
SIWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium na podstawie ustawy o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.). Potwierdza to 
opinia opublikowana na stronie www UZP – brak obowiązku żądania wniesienia przez wykonawców wadium, 
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „progi unijne”. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
25/01/2021 
Numer pierwotnego ogłoszenia 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: 
Login TED eSender: ENOTICES 
Logowanie jako klient TED eSender: KCR 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177405 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635360 
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020 
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: IV.2.2 
Część nr: Wszystkie części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału 
Zamiast: 
Data: 02/02/2021 
Czas lokalny: 10:00 
Powinno być: 



Data: 10/02/2021 
Czas lokalny: 10:00 
Numer sekcji: IV.2.7 
Część nr: Wszystkie części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast: 
Data: 02/02/2021 
Czas lokalny: 11:00 
Powinno być: 
Data: 10/02/2021 
Czas lokalny: 11:00 
Inne dodatkowe informacje: 
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