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 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 
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 
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 24199-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji. Część (Pakiet) 1: jednorazowe wyroby medyczne - ogólny (strzykawki, igły, 
korki do sond tip.) Część (Pakiet) 2: cewniki, rurki intubacyjne, wąsy... 
Termin składania ofert: 2012-02-07  

 

Numer ogłoszenia: 34224 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24199 - 2012 data 27.01.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. 
małopolskie, tel. 012 4252842, fax. 012 4251228. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.. 
• W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy 
spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonali lub 
wykonują co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem - przedmiotowi 
niniejszego zamówienia tj. dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla 
zakładów opieki zdrowotnej o wartości brutto minimum: - dla części (pakietu) 1, 4: 
70.000,00 zł - dla części (pakietu) 2, 3, 5, 6, 12, 13: 15.000,00 zł - dla części (pakietu) 
7, 8, 9, 10,11, 14: 1.000,00 zł. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tego warunku W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, 
którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonali 
lub wykonują co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem - 
przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawa wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku dla zakładów opieki zdrowotnej o wartości brutto minimum: - 
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dla części (pakietu) 1, 4: 70.000,00 zł - dla części (pakietu) 2, 3, 5, 6, 12, 13,15: 
15.000,00 zł - dla części (pakietu) 7, 8, 9, 10,11, 14: 1.000,00 zł. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum 
Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum 
Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Budynek nr 4 Sekretariat czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.. 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji. Część (Pakiet) 1: jednorazowe wyroby medyczne - ogólny (strzykawki, 
igły, korki do sond tip.) Część (Pakiet) 2: cewniki, rurki intubacyjne, wąsy tlenowe, 
maski tlenowe itp. Część (Pakiet) 3: rękawiczki, maski, czepki. Część (Pakiet) 4: 
specjalistyczny jednorazowe wyroby medyczne - anestezjologiczne. Część (Pakiet) 5: 
dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne. Część (Pakiet) 6: pokrowce, fartuchy 
prześcieradła, elektrody kieliszki, żele, pojemniki na odpady, ostrza itp. Część (Pakiet) 
7: osłonki do termometru Część (Pakiet) 8: jednorazowe wyroby medyczne - cewniki 
Część (Pakiet) 9: jednorazowe wyroby medyczne - podkłady Część (Pakiet) 10: 
jednorazowe wyroby medyczne - strzykawki i igły do próżniowego pobierania badań 
Część (Pakiet) 11: jednorazowe wyroby medyczne - pakiet do dezynfekcji pola 
operacyjnego sterylny Część (Pakiet) 12: jednorazowe pierzynki ogrzewające do 
aparatu Część (Pakiet) 13: elektroda neutralna Część (Pakiet) 14: plastry borowinowe 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący załącznikiem 
nr 3 do specyfikacji oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy... 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji. Część (Pakiet) 1: jednorazowe wyroby 
medyczne - ogólny (strzykawki, igły, korki do sond tip.) Część (Pakiet) 2: cewniki, 
rurki intubacyjne, wąsy tlenowe, maski tlenowe itp. Część (Pakiet) 3: rękawiczki, 
maski, czepki. Część (Pakiet) 4: specjalistyczny jednorazowe wyroby medyczne - 
anestezjologiczne. Część (Pakiet) 5: dreny, kaniule do odsysania, staplery skórne. 
Część (Pakiet) 6: pokrowce, fartuchy prześcieradła, elektrody kieliszki, żele, 
pojemniki na odpady, ostrza itp. Część (Pakiet) 7: osłonki do termometru Część 
(Pakiet) 8: jednorazowe wyroby medyczne - cewniki Część (Pakiet) 9: jednorazowe 
wyroby medyczne - podkłady Część (Pakiet) 10: jednorazowe wyroby medyczne - 
strzykawki i igły do próżniowego pobierania badań Część (Pakiet) 11: jednorazowe 
wyroby medyczne - pakiet do dezynfekcji pola operacyjnego sterylny Część (Pakiet) 
12: jednorazowe pierzynki ogrzewające do aparatu Część (Pakiet) 13: elektroda 
neutralna Część (Pakiet) 14: plastry borowinowe. Część (Pakiet) 15: strzykawki, 
kaniule. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy będący 
załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: strzykawki, 

kaniule 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: strzykawki, 
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kaniule Szczegółowy opis zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem) będący 
załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6, 
33.14.12.20-8 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) 
Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 70 2. 
walory jakościowo - użytkowe - 30. 

 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

Mgr Teresa Zalewińska - Cieślik 

 

 

 

 

 


