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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 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Numer ogłoszenia: 243325 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 

 

Dotyczy: „Dostawa 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.” (numer ogłoszenia: 241269 – 2013 z dnia: 14.11.2013 r.) 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 241269 - 2013 data 14.11.2013 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, woj. 

małopolskie, tel. 12 4252842, fax. 12 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:  
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali co najmniej dwie dostawy 

bonów towarowych o wartości minimum 80.000,00 PLN każda.  
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu 
wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zamawiających wraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być:  
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonali, co najmniej dwie dostawy 
bonów towarowych o wartości minimum 80.000,00 PLN każda. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie: 
a) przedstawionego przez Wykonawcę wykazu 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 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji; 
b) dowodów, że dostawy zostały wykonane należycie: poświadczeń albo oświadczeń 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 
została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów jej należytego wykonania. 
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1). 

W ogłoszeniu jest: 
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i Zamawiających wraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: 
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
a) 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 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji; 
b) dowody, że dostawy zostały wykonane należycie: poświadczenia albo oświadczenia Wykonawcy o należytym 
wykonaniu dostawy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego dostawa wskazana w wykazie 

została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów jej należytego wykonania. 
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest:  
Termin składania ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat. 

W ogłoszeniu powinno być: 
Termin składania ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 
Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, Sekretariat. 

 
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 

System Zamówień Publicznych – Portal Centralny. 
 

 

Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii   

Mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


