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POSTĘPOWANIE A.I.271-11/19 

 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

LegalBasis: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
Nazwa i adresy 
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDIIAl. Modrzewiowa 22Kraków30-
224PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka ZielińskaTel.: +48 124287300E-mail: office@kcr.pl Faks: 
+48 124251228Kod NUTS: PL213 
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.kcr.pl 
Sekcja II: Przedmiot 
Wielkość lub zakres zamówienia 
Nazwa: 
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
Numer referencyjny: A.I.271-11/19 
Główny kod CPV 
33100000 
Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu medycznego w związku z realizacją 
przedsięwzięciainwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu 
poprawy efektywności iorganizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji 
demograficznej i epidemiologicznejpoprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego - budynek nr 2 
o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego,oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, 
gabinetu USG, gabinetu densytometrii orazcentralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i 
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowapomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, 
sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynkunr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę 
zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 na działce nr 228/2 obr.9Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w 
Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy(wraz z załącznikami), 
będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
19/07/2019 
Numer pierwotnego ogłoszenia 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: 
Login TED eSender: ENOTICES 
Logowanie jako klient TED eSender: KCR 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-088530 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 123-299785 
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/06/2019 
Sekcja VII: Zmiany 
Informacje do zmiany lub dodania 
Przyczyna zmiany 
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą 
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Numer sekcji: II.2.7 
Część nr: dotyczy wszystkich części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy 
ramowej lubdynamicznego systemu zakupów 
Zamiast: 
Koniec: 30/09/2019 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
Powinno być: 
Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 42 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z § 4 
wzoruumowy (załącznik do SIWZ). 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
Numer sekcji: IV.2.2 
Część nr: dotyczy wszystkich części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie doudziału 
Zamiast: 
Data: 30/07/2019 
Czas lokalny: 11:00 
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Powinno być: 
Data: 07/08/2019 
Czas lokalny: 11:00 
Numer sekcji: IV.2.7 
Część nr: dotyczy wszystkich części zamówienia 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 
Zamiast: 
Data: 30/07/2019 
Czas lokalny: 12:00 
Powinno być: 
Data: 07/08/2019 
Czas lokalny: 12:00 
Inne dodatkowe informacje: 
 


