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Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 511309-N-2019  

Data: 19/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Krajowy numer identyfikacyjny 35119473600000, ul. 

Al. Modrzewiowa  22, 30-224  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 252 842, e-mail 

office@kcr.pl, faks 124 251 228.  

Adres strony internetowej (url): http://www.kcr.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
 

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-02-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną 

potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-03-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu 

na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zamówieniu mogą 

brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie 

art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe 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 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto minimum 

(każda z dostaw): - dla części 1: 9 000,00 zł (brutto); - dla części 2: 3 300,00 zł (brutto); - dla części 3: 

4 000,00 zł (brutto); - dla części 4: 65 000,00 zł (brutto); - dla części 5: 160,00 zł (brutto); - dla części 

6: 20 000,00 zł (brutto); - dla części 7: 33 000,00 zł (brutto); - dla części 8: 18 000,00 zł (brutto); - dla 

części 9: 800,00 zł (brutto). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Nie  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W 

zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności 

techniczne lub zawodowe 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 odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości 

brutto minimum (każda z dostaw): - dla części 1: 9 000,00 zł (brutto); - dla części 2: 3 300,00 zł 

(brutto); - dla części 3: 4 000,00 zł (brutto); - dla części 4: 65 000,00 zł (brutto); - dla części 5: 16 

000,00 zł (brutto); - dla części 6: 20 000,00 zł (brutto); - dla części 7: 33 000,00 zł (brutto); - dla 

części 8: 18 000,00 zł (brutto); - dla części 9: 800,00 zł (brutto). Zamawiający wymaga od 

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion 

i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

 

 

dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

                 
 


