
Ogłoszenie nr 310127 - 2016 z dnia 2016-09-19 r. 

 

Dotyczy  postępowania na „Dostawę ciekłego azotu i sprężonego tlenu medycznego w butlach”. 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 306750 

Data: 09/09/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

Al. Modrzewiowa  22, 30224   Kraków, woj. małopolskie, tel. 124 252 842, faks 124 251 228.  

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

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest 

na części: Nie  

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie 

podzielone jest na części: Tak. Część 1: Dostawa ciekłego azotu; Część 2: Dostawa sprężonego tlenu 

medycznego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia  

 

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

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 (rozpoczęli 

i zakończyli) lub realizują (rozpoczęli i aktualnie realizują) nieprzerwanie - co najmniej dwie dostawy 

odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawy ciekłego azotu i 

sprężonego tlenu medycznego o wartości brutto minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. 

W przypadku wskazania dostawy nadal realizowanej przez Wykonawcę, wymaganie opisane w pkt b) 

winna spełniać dotychczas zrealizowana część dostawy. 

W ogłoszeniu powinno być: W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 

(rozpoczęli i zakończyli) lub realizują (rozpoczęli i aktualnie realizują) nieprzerwanie - co najmniej 

dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum 

50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda: - dla części 1 zamówienia dostawy ciekłego azotu, - 

dla części 2 zamówienia dostawy sprężonego tlenu medycznego. W przypadku wskazania dostawy 

nadal realizowanej przez Wykonawcę, wymaganie opisane w pkt b) winna spełniać dotychczas 

zrealizowana część dostawy . 

 

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

Punkt: 6) 

W ogłoszeniu jest: a) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen medyczny (i pojemniki 



Dewara) jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271 ze zm.); b) aktualne 

dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen medyczny spełnia wymagania Farmakopei 

Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie Rejestracji Produktu Leczniczego 

(zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz aby czystość tlenu medycznego 

wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu; c) w celu potwierdzenia, że oferowane 

dostawy spełniają wymagania określonym przez Zamawiającego - kartę charakterystyki produktu 

leczniczego (tlen medyczny), kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (ciekły azot).  

W ogłoszeniu powinno być: a) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen medyczny (i 

pojemniki Dewara) jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) – 

dotyczy części 2 zamówienia. b) aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany tlen medyczny 

spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej, potwierdzone przez Ministra Zdrowia w Świadectwie 

Rejestracji Produktu Leczniczego (zmiana z FP IV, PN-C-84911:97 na Farmakopea Europejska) oraz 

aby czystość tlenu medycznego wynosiła min. 99,5 % potwierdzona charakterystyką produktu – 

dotyczy części 2 zamówienia. c) kartę charakterystyki produktu leczniczego (tlen medyczny) – 

dotyczy części 2 zamówienia”, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (ciekły azot) – dotyczy 

części 1 zamówienia.  

 

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

Punkt: 7)  

W ogłoszeniu jest: a) Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

specyfikacji; 

W ogłoszeniu powinno być: a) Formularz oferty wypełniony (w części zamówienia, na którą 

Wykonawca składa ofertę) i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji; 

 

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: 19/09/2016, godzina: 10:00,  

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

postępowaniu: Data: 23/09/2016, godzina: 10:00,  

 


