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SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII 
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 

tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 

fax: (+48 12) 425-12-28 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 

                              Kraków, dnia 18 listopada 2013 r. 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
znak sprawy: A.I.270-91/13 

 

SPROSTOWANIE SIWZ 
 

Dotyczy: zmiana treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę bonów towarowych w formie 

papierowej o łącznej wartości 93.950,00 zł, w 607 bonach o nominale 100 PLN i 665 bonach o 

nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie 

miasta Krakowa.” – znak sprawy: A.I.270-91/13. 
 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), dokonuje w SIWZ następujących zmian: 

 

1. Nadaje się pkt 8.3 następujące brzmienie: 

 

„Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składane zgodnie z pkt 8.2 specyfikacji.”. 

 

2. Nadaje się pkt 8.5 następujące brzmienie: 

 

„Wykaz wykonanych, co najmniej 2 dostaw bonów towarowych o wartości o wartości 

minimum 80.000,00 PLN każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, na potwierdzenie spełniania warunku, o 

którym mowa w pkt 6.1 specyfikacji – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

specyfikacji.”. 

 

3. Nadaje się pkt 8.6 następujące brzmienie: 

 

„Dowody, że dostawy, o których mowa w pkt 8.5 specyfikacji, zostały wykonane należycie: 

a)  Poświadczenia; 

b) Oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu dostawy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawa wskazana w wykazie, o 

którym mowa w pkt 8.5 specyfikacji, została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów jej należytego wykonania.”. 

 

4. Nadaje się pkt 8.7 następujące brzmienie: 

 

„Wykaz placówek handlowych na terenie miasta Krakowa realizujących bony z podziałem na 

poszczególne kategorie (zawierający nazwę i adres każdej wskazanej placówki), minimum 150 
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placówek, w tym min. 70 z artykułami spożywczymi, min. 30 z artykułami gospodarczymi, min. 15 

z art. drogeryjnymi, min. 15 z odzieżą, min. 10 z artykułami rtv-agd, min. 10 z artykułami 

dziecięcymi, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.”. 

 

5. Nadaje się pkt 16 następujące brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 25 listopada 2013 r. godz. 10:00. na adres: 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie będą 

otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen.”. 

 

6. Nadaje się pkt 18 następujące brzmienie: 

 

„Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 

A. Najniższa cena - 40 % = 40 pkt 

W kryterium punkty będą liczone w następujący sposób: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 40 pkt 

 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

           Cbad – cena oferty badanej 

 

B. Ilość placówek handlowych na terenie miasta Krakowa realizujących bony – 60 % = 60 

pkt 
 

W kryterium punkty będą liczone w następujący sposób: 

Liczba punktów badanej oferty = (Jmin /Jbad) x 60 pkt 

 

gdzie:  Jmin – ilość placówek handlowych na terenie miasta Krakowa realizujących bony w badanej  

ofercie 

Jbad – największa ilość placówek handlowych na terenie miasta Krakowa realizujących 

bony wśród badanych ofert 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą 

sumę punktów z obu kryteriów A i B.” 

 

7. Nadaje się załącznikowi nr 5 do specyfikacji następujące brzmienie: 
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Znak postępowania: A.I. 271-91/13                                                                  Załącznik nr 5 do specyfikacji 
 

WYKAZ WYKONANYCH, CO NAJMNIEJ 2 DOSTAW BONÓW TOWAROWYCH O 

WARTOŚCI MINIMUM 80.000,00 PLN KAŻDA 
 

na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 6.1 SIWZ 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pkt 8.6 SIWZ. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia (zakres dostawy) Cena (brutto) 
Data realizacji 

dzień/miesiąc/rok 
(od - do) 

Nazwa 

Zlecającego 

1. 

 

   

2. 

  

   

3. 

 

   

... 

 

   

... 

 

   

 

Powyższy wykaz obejmuje dostawy zrealizowane przez ………………………………. (wypełnić, gdy 

Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy). 

 

 

 

 

_________________________________ 

Podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania  

Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na skutek powyższych zmian ulega przedłużeniu:  

a) termin składania ofert do dnia 25.11.2013 r. do godziny 10:00;  

b) termin otwarcia ofert do dnia 25.11.2013 r. do godziny 10:15. 
 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii   

Mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 


