
 
 

 
 

 
Dotyczy postępowania: A.I.271-23/17 
Budowa na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku operacyjnego, oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz 
centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa 
pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym 
izolatkę wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego. 
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 575680-N-2017  

Data: 01/09/2017  

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: 2.2)  

W ogłoszeniu jest: Kryteria. Kryteria - Znaczenie: Najniższa cena - 60,00, Wydłużenie okresu 

gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20,00, Doświadczenie kierownika robót - 20,00.  

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria. Kryteria - Znaczenie: Najniższa cena - 60,00, Wydłużenie 

okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20,00, Doświadczenie kierownika budowy - 20,00.  

 

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: 2017-09-22, godzina: 12:00, 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: 2017-09-29, godzina: 12:00, 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  
 


