
 
________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 

Kraków, dn. 23.02.2022 r. 
Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271.1.1.2022. 
 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 
I. 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, 
informuje o modyfikacji ogłoszenia w zakresie wartości zamówienia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23/02/2022 r. 

Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie prowadzonego postępowania i określa zmiany 
wprowadzone przez Zamawiającego. 

 

II. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieńpublicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 
wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
Pytanie:  
W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania z dnia 18.02.2022 r., w w/w postępowaniu oraz 
zaistniałymi rozbieżnościami pomiędzy odpowiedziami na zapytania a zmodyfikowanym opisem przedmiotu 
zamówienia - zał. nr 6 zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe zapytania: 
1. Czy w Pakiecie nr 27 Zamawiający wymaga do wyceny 30 kompletów czy 40 kompletów? Prosimy 
o podanie dokładnych ilości dwóch rodzajów kompletów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W treści aktualnego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 6, Zamawiający nadal wymaga 
w sumie 40 kompletów tj: 
8 śrub transpedikularnych, 8 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny (5 kompletów)  
oraz  
8 śrub z elementem blokującym, 2 śruby fenestrowane (augmentacja), 2 elementy blokujące, 2 adaptery do 
cementu, 2 pręty, 1 łącznik pręta (35 kompletów), co w sumie daje 40 kompletów. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że dokonuje poprawienia opisu przedmiotu zamówienia (sprostowanie) – 
zał. nr 6 do SWZ, w zakresie części 27 zamówienia. 
Dokument zostaje opublikowany na stronie prowadzonego postępowania wraz z niniejszymi 
odpowiedziami. 
 
Pytanie:  
2. W XIV zestawie odpowiedzi na zapytania w odniesieniu do pakietu nr 24, Zamawiający dopuścił 
protezy PEEKowe rozwieralne, ale nie postawił wymogu tylko wybór oferowania asortymentu, zatem czy 
nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 6 i określenia materiału 
asortymentu i zamiast zapisu: „Materiał: stop tytanu oraz PEEK” powinno być „Materiał: stop tytanu lub 
PEEK”? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że dokonuje poprawienia opisu przedmiotu zamówienia (sprostowanie) – 
zał. nr 6 do SWZ, w zakresie części 24 zamówienia. 
Dokument zostaje opublikowany na stronie prowadzonego postępowania wraz z niniejszymi 
odpowiedziami. 
 
Załącznik : 
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 
- Poprawiony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




