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Ogłoszenie nr 540033244-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.  

Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 509700-N-2020  

Data: 19/02/2020  

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: II  

Punkt: 8)  

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: 42 lub 

data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 42  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub 

dniach: 56 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data 

zakończenia 56. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9)  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Uzupełnienie sekcji II.8): Wymagany termin wykonania 

zamówienia: - w części 1: do 42 dni od dnia zawarcia umowy; - w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: do 30 dni od 

dnia zawarcia umowy.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Uzupełnienie sekcji II.8): Wymagany termin wykonania 

zamówienia: - w części 1: do 56 dni od dnia zawarcia umowy; - w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: do 30 dni od 

dnia zawarcia umowy.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Punkt: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

W ogłoszeniu jest: Dotyczy cześć 1 zamówienia. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 

okres w dniach: 42 data rozpoczęcia: data zakończenia:  

W ogłoszeniu powinno być: Dotyczy cześć 1 zamówienia. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w 

miesiącach: okres w dniach: 56 data rozpoczęcia: data zakończenia:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: 1.6. w przypadku składania oferty w części 6 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – 

respiratora transportowego;  

W ogłoszeniu powinno być: 1.6. w przypadku składania oferty w części 6 zamówienia - co najmniej jedna 

dostawa – respiratora transportowego;  

 

                    Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  


