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Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

                                                        
  Kraków,  29 maja 2017 r. 
 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług polegających na pogwarancyjnej obsłudze 

aparatów RTG i urządzeń współpracujących w zakresie niezbędnych napraw 

i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

przeglądu oraz pogwarancyjny serwis oprogramowania w zakresie niezbędnych 

napraw i konserwacji, administracji oraz wsparcia użytkowników systemu”.  

 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

Znak postępowania: A.I.271-15/17 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający – dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

A.  

Pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje nowe brzmienie: 
 

Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług polegających 

na pogwarancyjnej obsłudze aparatów RTG i urządzeń współpracujących w zakresie 

niezbędnych napraw i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia przeglądu oraz pogwarancyjny serwis oprogramowania w zakresie niezbędnych 

napraw i konserwacji, administracji oraz wsparcia użytkowników systemu”. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Szczegółowy 

opis aparatów RTG i urządzeń współpracujących zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

 

B.  

Pkt 14.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje nowe brzmienie: 
 

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. 

Koperta/opakowanie powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu 

należy umieścić następujące informacje:  

„Nazwa i adres Wykonawcy, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, znak sprawy: A.I.271-

15/17, Świadczenie usług polegających na pogwarancyjnej obsłudze aparatów RTG i urządzeń 

współpracujących w zakresie niezbędnych napraw i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz pogwarancyjny serwis oprogramowania w zakresie 

niezbędnych napraw i konserwacji, administracji oraz wsparcia użytkowników systemu”. 

 
C.  

W pkt 7.5 a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tabela – wzór oświadczenia przyjmuje 

nowe brzmienie: 
 

Oświadczenie Wykonawcy, złożone na podstawie i w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wobec złożenia oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług polegających na pogwarancyjnej obsłudze aparatów RTG i 

urządzeń współpracujących w zakresie niezbędnych napraw i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia przeglądu oraz pogwarancyjny serwis oprogramowania w zakresie niezbędnych napraw i konserwacji, 

administracji oraz wsparcia użytkowników systemu / Znak postępowania: A.I.271-15/17 oświadczam, że:   

• nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z żadnym 

innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postepowaniu;   

• należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z 

następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę w niniejszym postępowaniu tj. ........................................................... 

{należy wymienić Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej grupie 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy Wykonawca 
składający oświadczenie}.   

Jednocześnie wyjaśniam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, co wykazuję szczegółowo w dołączonym do niniejszego oświadczenia piśmie i 
przedstawiam dowody potwierdzające złożone wyjaśnienia.   

• nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

*niepotrzebne skreślić lub podkreślić właściwe 

 

D.  

Modyfikacji ulegają następujące załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 

2. Oświadczenia - załącznik nr 2A i 2B 

 

 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

3. Wzór umowy (z załącznikiem) - załącznik nr 3 

 

Zmiana do ogłoszenia została przesłana do BZP dniu 29 maja 2017 r.  

 

 

 

         Dyrektor 

    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


