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Kraków, data 27 marca 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. 
Znak postępowania A.I.271-6/20. 

 
 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) poprzez wykreślenie z przedmiotu zamówienia części nr 1 pn. „Część 1/ Aparat RTG 
przyłóżkowy – 1 sztuka”. Tym samym część 2 staje się częścią 1 zamówienia, Część 3 staje się częścią 2 
zamówienia, Część 4 staje się częścią 3 zamówienia. 
 

Zamawiający dokonuje (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) modyfikacji SIWZ w zakresie: 
- pkt 4, który przyjmuje brzmienie: 

„Określenie przedmiotu zamówienia: nazwa zamówienia „Dostawa aparatów EKG, respiratora oraz 
defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów EKG z wózkiem, respiratora transportowego, 
defibrylatora AED (…)”; 

- pkt 4.2., który przyjmuje brzmienie: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 3 części: 

Część 1/ Aparat EKG z wózkiem – 2 sztuki 
Część 2/ Respirator transportowy – 1 sztuka 

Część 3/ Defibrylator AED – 1 sztuka 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolność ilość części zamówienia. 
 

- pkt 4.7 – wykreśla się kod: „33111000-1 Aparatura rentgenowska”; 
 
- pkt 5.1. przyjmuje brzmienie: 

„5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej – posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) 
należycie wykonali:   
5.1.1. w przypadku składania oferty w części 1 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu EKG; 
5.1.2. w przypadku składania oferty w części 2 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – respiratora 
transportowego; 
5.1.3. w przypadku składania oferty w części 3 zamówienia - co najmniej dwie dostawy –defibrylatora 
AED”. 

 
- pkt 7.5. lit. a) przyjmuje brzmienie: 

Wzór oświadczenia (należy wybrać/zaznaczyć ostatnie zdane poniższego wzoru): 
Oświadczenie Wykonawcy, złożone na podstawie i w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
 

Wobec złożenia oferty w postępowaniu pn. Dostawa aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na 
potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie / Znak postępowania: A.I.271-
6/20 oświadczam, że: 

 nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wraz z żadnym innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu;   

 należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę w niniejszym postępowaniu 
tj. ........................................................... {należy wymienić Wykonawców, którzy złożyli oferty w 
niniejszym postępowaniu, a którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy Wykonawca składający 
oświadczenie}.   
Jednocześnie wyjaśniam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, co wykazuję szczegółowo w 
dołączonym do niniejszego oświadczenia piśmie i przedstawiam dowody potwierdzające złożone 
wyjaśnienia.   

 nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych.   
 
*niepotrzebne skreślić lub podkreślić właściwe 
 

- pkt 14.1. przyjmuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. Koperta/opakowanie 
powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający 
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu należy umieścić następujące informacje:  
Nazwa i adres Wykonawcy, Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, znak sprawy: A.I.271-6/20, 
Dostawa aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 
Ortopedii w Krakowie”. 

 
Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy: 

- z § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 
„Przedmiotem umowy jest dostawa aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa budynku nr 7 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w 
Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja 
stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym” – Część 1, 
Część 2, Część 3i” 
 
- z § 3 ust. 1 wykreśla się słowo: „4) W Części 4 …………………. zł (słownie: ………………….. ) w tym kwota 
netto………….…. i kwota VAT w wysokości…………………..”. 
 

Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy w zakresie terminu wykonania, który został w 
SIWZ wyznaczony na: do 30 dni. Zatem § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: 
„Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana (zakończona) w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzęt 
może być dostarczany częściami”. 
 

Zamawiający z dokumentacji postępowania usuwa załącznik do umowy (opis parametrów 
i warunków wymaganych) – dla części 1 zamówienia. Tym samym część 2 staje się częścią 1 zamówienia, 
Część 3 staje się częścią 2 zamówienia, Część 4 staje się częścią 3 zamówienia. 

 
Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji (w związku z ww. zmianami, w tym temat 

zamówienia) w Formularzu oferty oraz Oświadczeniach 2A i 2B (załączniki do SIWZ), które zostały 
opublikowane wraz z niniejszym pismem. 

 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 27/03/2020 r. 
 
 
 

               dr n. med. Paweł Kamiński 
 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 




