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Kraków, dn.20.05.2021 r. 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271.1/21. 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
II ZESTAW 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz 
z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
ZESTAW I 
Pytanie:  
Pytanie 1, dot. Rozdziału 5 pkt. 6.1 ppkt. h),i),j) SWZ: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gdy 
Wykonawca składając ofertę w ramach pakietu nr 8, 9, 10 przedstawi wykaz dostaw potwierdzający należyte 
wykonanie umowy na: „dostawy implantów” o wartości 1 646 027,49 zł brutto ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Pkt 6.1. Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej „Specyfikacją”) przyjmuje brzmienie: 
 
„W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy 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 lub innych 

implantów dla potrzeb medycznych, o wartości minimum 30 000 zł 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 zł brutto (każda); 
j) dla części 10 – implantów do barku dla potrzeb medycznych (implantów) lub innych implantów dla 

potrzeb medycznych, o wartości minimum 20 000 zł brutto (każda); 
(…)”. 

 
ZESTAW II 
Pytanie:  
Pytanie do pakietu nr 4 
Czy w celu osiągnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej, Zamawiający dopuści produkt równoważny: 
Komponent udowy cementowany z pokryciem ceramicznym (TiN) o kształcie wycinka trzech sfer, w trzech 
rozmiarach. Komponent piszczelowy cementowany, w 7 rozmiarach, wysoko-polerowany z pokryciem 
ceramicznym (TiN). Wkładka polietylenowa ruchoma (niezwiązana z komponentem piszczelowym) w trzech 
rozmiarach i dziewięciu grubościach każdy. Cementowany komponent polietylenowy przeznaczony do 
zastosowania bez tacy piszczelowej (monoblok) trzech rozmiarach i czterech grubościach każdy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Pytanie do pakietu nr 1 zadanie nr 1 
Czy w celu osiągnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści: 
Panewkę bezcementową sferyczną, press-fit, z 3 niezaślepionymi otworami na śruby, w rozmiarach 
zewnętrznych od 44 do 66mm. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-
panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Zaślepka apikalna 
w komplecie. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. 
Wymiennie panewkę bezcementową sferyczna, press-fit w rozmiarach zewnętrznych od 44 do 66mm. Czasza 
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bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu 
szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej  i 
dodatkowo cienką, bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą warstwą fosforanowo-wapniową. 
Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. 
Głowy ceramiczne wykonane z ZrO2, o średnicy 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Pytanie do pakietu nr 1 zadanie nr 2 
Czy w celu osiągnięcia najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający dopuści: 
Panewkę bezcementową sferyczną, press-fit, z 3 niezaślepionymi otworami na śruby, w rozmiarach 
zewnętrznych od 44 do 66mm. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-
panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej.  
Zaślepka apikalna w komplecie. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: 
ceramicznej i PE. Wymiennie panewkę bezcementową sferyczna, press-fit w rozmiarach zewnętrznych od 44 
do 66mm. Czasza bez otworów na śruby - lita, pełna. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość 
konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej  
i dodatkowo cienką, bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą warstwą fosforanowo-wapniową. 
Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. 
Głowy ceramiczne wykonane z ZrO2, o średnicy 28,32 i 36mm w 5 długościach szyjki. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
Pytanie do pakietu nr 5 zadanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów na zabieg w przeciągu 48 godzin od  momentu 
przesłania przez Zamawiającego zaakceptowanego zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z umową oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (kryterium oceny 
ofert) termin realizacji zamówienia może wynosić 48 godzin. Zamówienie jest składane w formie pisemnej 
lub telefonicznie, co następnie zostaje potwierdzone pisemnie. Termin liczony jest od daty wpłynięcia 
zamówienia do siedziby Wykonawcy na piśmie.  
 
Pytanie:  
Pytanie do pakietu nr 5 zadanie nr 2 
Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 5 w zadaniu nr 2 czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów na zabieg w terminie maksymalnie 3 tygodni od  daty 
przesłania przez Zamawiającego zaakceptowanego zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia warunków umowy. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 5 umowy, w 
stosunku do konkretnego Zamówienia, w przypadku szczególnych okoliczności, możliwe jest uzgodnienie 
terminu z Zamawiającym. Każde zamówienie określa termin dostawy. 
 
Pytanie:  
Pytanie do wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne o których mowa w § 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 były naliczane 
w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień zwłoki ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 5 Specyfikacji - zapisy Specyfikacji 
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści Specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
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II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, 
dokonuje modyfikacji Specyfikacji w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Pkt 16.1 oraz 16.5 Specyfikacji przyjmują brzmienie: 
 
16.1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 10:00. 
(…) 
 
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 12:00. 
 

III. 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, 
dokonuje modyfikacji Specyfikacji w zakresie terminu związania ofertą. 

 
Pkt 21 Specyfikacji przyjmują brzmienie: 
Termin związania ofertą: Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do 30 sierpnia 2021 r. 
 
 Zamawiający informuje, iż  zgodnie z treścią  art.  137  ust. 4 ustawy Pzp, przekazał w dniu 18 maja 
2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie zmian do ogłoszenia opublikowanego w TED.  
 
 
 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny  

im. prof. Bogusława Frańczuka 




