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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów (elementów). 

Znak postępowania A.I.271.1.4.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

MODYFIKACJA SWZ 

 

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

(zwanej dalej „ustawą Pzp”) 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 1 

Pytanie:  

Pytanie do Pakietu 1 

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, 

dopuści produkt równoważny: 

Głowa: Głowa ZrNb - dla pacjentów uczulonych na CoCr - o średnicach 28mm, 32mm i 36mm w co 

najmniej 5 rozmiarach długości szyjki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza głowy ZrNb.  

 

ZESTAW 2 

Pytanie:  

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 odstąpi od wymogu przedstawienia wykazu dostaw? Swoją prośbę 

argumentujemy faktem iż na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich referencji na 

oferowany przez nas produkt z uwagi na jego niedawne wprowadzenie do oferty naszej firmy.   

Odpowiedź: 

Zamawiający w pakiecie nr 3 odstępuje od wymogu przedstawienia wykazu dostaw. 

Zamawiający (w celu zwiększenia konkurencyjności) przychyla się do wniosku Wykonawcy, modyfikując 

SWZ (Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia wykazu dostaw). 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w zakresie pkt 5.1., który to 

przyjmuje następujące 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: 

a)  dla części 1 – sztucznych stawów dla potrzeb medycznych (endoprotez), o wartości minimum 190 

000,00 zł brutto (każda); 

b)  dla części 2 – implantów dla potrzeb medycznych lub implantów ortopedycznych, o wartości 

minimum 70 000,00 zł brutto (każda);  

c)  dla części 3 – Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu. 

 

Jednocześnie informujemy, że wykaz dostaw dla części 3 staje się bezprzedmiotowy. 

 

ZESTAW 3 

Pytanie:  

1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 trzpień bezcementowy, 

przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi. W 

szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w 

minimum 9 rozmiarach. O kącie szyjkowo-trzonowym w przedziale 125-145 stopni. Pokrycie zewnętrzne w 

formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu, 
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BONITu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość 

konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus 12/14.  

 

Panewka pełna, w rozmiarach od 44-68mm ze skokiem co 2mm. 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 (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej 

i PE. Wymiennie panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w rozmiarach zewnętrznych od 44-68mm. 

Czasza z niezaślepionymi otworami na śruby, z możliwością założenia do 3 śrub stabilizujących. Dostępna 

zaślepka otworu montażowego, apikalnego. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu 

szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant 

przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Wkładki HXLPE-system 

wymiennych wkładek HXLPE (crosslinowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52- 68mm, do głów 

32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28mm w rozmiarach 44-60mm, wersja symetryczna 

i asymetryczna z nadbudową, 4mm. Pozostałe elementy pakietu spełniają wymogi Zamawiającego 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z  OPZ). 

 

ZESTAW 4 

Pytania do asortymentu:  

 

Pytanie:  

Pytanie do SWZ – rozdział 5 pkt. 5.1 b) – Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg dot. zdolności 

technicznej i zawodowej dla Części 2 na podstawie poniższych referencji odpowiadających asortymentowi 

opisanemu w pakiecie 2:   

• Implanty ortopedyczne – 365 034,60 zł brutto; 

• Implanty ortopedyczne – 259 129,80 zł brutto.  

Odpowiedź:  

Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma prawa weryfikować spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiedzią 

w ZESTAWIE 2. 

 

Pytanie:  

Pytanie do SWZ – Rozdział 16, pkt. B – Kryterium: „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)” oraz 

OPZ, część 2, zapis pod zadaniem 8 – „Uzupełnienie banku implantów do 24h od zgłoszenia (…)”: 

W związku z tym, że jednym z kryteriów oceny ofert jest „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)”, 

prosimy o wykreślenie zapisu zamieszonego w OPZ pod Zadaniem 8 „ Uzupełnienie banku implantów do 

24h od zgłoszenia (…)” – w obecnym brzmieniu SWZ Wykonawca nie ma możliwości wybrania innej 

wartość w zakresie kryterium „Termin realizacji zamówienia w godzinach (…)” gdyż zostało to z góry 

narzucone przez Zamawiającego.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez wykreślenie zapisu. 

Poprawiony OPZ został opublikowany wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie:  

Pytanie 1, dot. wzoru umowy § 8, ust. 1, pkt. 1), 2), 3) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar 

umownych od wartości niezrealizowanej dostawy, a nie od wartości całej umowy?  

Odpowiedź:  

Kary umowne będą liczone od wartości dostawy. 

 

Pytanie:  

Pytanie do OPZ, Pakiet 2  - STOPA, zapis pod zadaniem 3 – w związku z tym, że procedura dotycząca 

zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 nie wymaga użycia dodatkowego instrumentarium – zwracamy się z prośbą 

o wykreślenie zapisu umieszczonego pod zadaniem nr 3:  „ Instrumentarium w kontenerach – na żądanie”.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez wykreślenie zapisu umieszczonego pod zadaniem nr 3:  

„Instrumentarium w kontenerach – na żądanie”.  

Poprawiony OPZ został opublikowany wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie:  

Pytanie do SWZ  - Rozdział 14. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: W związku z okresem 

świątecznym – Zawracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje drugiej zmiany terminu, zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 
 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.4. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 4 czerwca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą, warunku udziału w postępowaniu) do portalu ezamowienia - 

02/05/2022 r.  

 

Załącznik: 

- poprawiony opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 

 

 

 

 

 
 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


