
Dotyczy: „Dostawa produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji”. 
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Ogłoszenie nr 316824 - 2016 z dnia 2016-10-03 r. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 313470 

Data: 26/09/2016 

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: IV 

Punkt: 6.2) 

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

04/10/2016, 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 > Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim 

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

Data: 07/10/2016, 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 > Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim 

 

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

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący 

załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zamówienie składa się z 3 części: Część 1: Preparaty do dezynfekcji 

powierzchni szpitalnych i trudno dostępnych; Część 2: Preparaty do dezynfekcji narzędzi; Część 3: Preparat 

antyseptyczny. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa produktów leczniczych i preparatów do dezynfekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący 

załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zamówienie składa się z 4 części: Część 1: Preparaty do dezynfekcji 

powierzchni szpitalnych i trudno dostępnych; Część 2: Preparaty do dezynfekcji narzędzi; Część 3: Preparat 

antyseptyczny; Część 4: Test do kontroli skuteczności mycia narzędzi. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji:  
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 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 nieprzerwanie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia tj. a) w części 1 zamówienia - dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni szpitalnych, o 

wartości brutto minimum 10 000,00 zł (każda dostawa); b) w części 2 zamówienia - dostawa preparatów do 

dezynfekcji narzędzi, o wartości brutto minimum 20 000,00 zł (każda dostawa); c) w części 3 zamówienia - 

dostawa preparatów antyseptycznych, o wartości brutto minimum 5 000,00 zł (każda dostawa).  

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 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 nieprzerwanie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia tj. a) w części 1 zamówienia - dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni szpitalnych, o 

wartości brutto minimum 10 000,00 zł (każda dostawa); b) w części 2 zamówienia - dostawa preparatów do 

dezynfekcji narzędzi, o wartości brutto minimum 15 000,00 zł (każda dostawa); c) w części 3 zamówienia - 

dostawa preparatów antyseptycznych, o wartości brutto minimum 5 000,00 zł (każda dostawa); d) w części 4 

zamówienia - dostawa testów do kontroli skuteczności mycia narzędzi, o wartości brutto minimum 4 000,00 zł 

(każda dostawa). 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.  

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  

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Test do kontroli skuteczności mycia narzędzi.  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 4: Test do kontroli skuteczności 

mycia narzędzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem 

(specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8  

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez 

VAT: Waluta:  

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12  

5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin realizacji dostawy 30 Termin ważności 10  

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.  

 


