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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255710-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Sztuczne stawy
2021/S 098-255710

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 083-213041)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) 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: 30-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Żak
E-mail: office@kcr.pl 
Tel.:  +48 124287304
Faks:  +48 124251228
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/kcriortopedii,m,385134,zamowienia-publiczne-2021.html

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa endoprotez oraz innych implantów.
Numer referencyjny: A.I.271-1/21

II.1.2) Główny kod CPV
33141750 Sztuczne stawy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa endoprotez oraz innych implantów”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej 
w ogłoszeniu SWZ) oraz opis przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 6 do SWZ. Zapisy SWZ należy 
czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na 
zapytania Wykonawców. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia 
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treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.kcr.pl/rok-2021/ – „strona internetowa prowadzonego 
postępowania”. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej „Pzp” w trybie przetargu 
nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej" opisanej w art. 139 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 083-213041

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2021
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 8 i 9 i 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 Pzp -- spełniają warunki 
udziału w postępowaniu (w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej), posiadają wiedzę
I doświadczenie 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:
(...)
h) dla części 8 – zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł dla potrzeb medycznych o wartości minimum 30 
000 zł brutto (każda);
i) dla części 9 – implantów - zestawów do szycia łąkotek dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 4 500 zł 
brutto (każda);
j) dla części 10 – implantów do barku dla potrzeb medycznych (implantów), o wartości minimum 20 000 zł brutto 
(każda);
(...)
Powinno być:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 Pzp – spełniają warunki 
udziału w postępowaniu (w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej), posiadają wiedzę 
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i doświadczenie, 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:
(...)
h) dla części 8 – zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł dla potrzeb medycznych lub innych implantów dla 
potrzeb medycznych, o wartości minimum 30 000 PLN brutto (każda);
i) dla części 9 – implantów – zestawów do szycia łąkotek dla potrzeb medycznych lub innych implantów dla 
potrzeb medycznych, o wartości minimum 4 500 PLN brutto (każda);
j) dla części 10 – implantów do barku dla potrzeb medycznych (implantów) lub innych implantów dla potrzeb 
medycznych, o wartości minimum 20 000 PLN 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 do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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