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Ogłoszenie nr 540055356-N-2020 z dnia 27-03-2020 r. 
Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 525797-N-2020 
Data: 26/03/2020 
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: 1) 
W ogłoszeniu jest: nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz 
defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. 
W ogłoszeniu powinno być: nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatów EKG, respiratora oraz 
defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG przyłóżkowego, 
aparatów EKG z wózkiem, respiratora transportowego, defibrylatora AED - 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”. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy specyfikacji 
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów 
EKG z wózkiem, respiratora transportowego, defibrylatora AED - 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”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy 
czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców. 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 5) 
W ogłoszeniu jest: II.5) Główny kod CPV: 33111000-1 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 33121500-9 44611200-8 
33182100-0 
W ogłoszeniu powinno być: II.5) Główny kod CPV: 33121500-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 44611200-8 33182100-0 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 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: 1.1. w przypadku składania oferty w części 1 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu RTG; 
1.2. w przypadku składania oferty w części 2 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu EKG; 1.3. w przypadku 



składania oferty w części 3 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – respiratora transportowego; 1.4. w przypadku 
składania oferty w części 4 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – defibrylatora AED. 2. W zamówieniu mogą brać udział 
Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 13-23, z 
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania” (art. 24 ust. 5 pkt 4 
ustawy). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 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: 1.1. w przypadku składania oferty w części 1 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – aparatu EKG; 
1.2. w przypadku składania oferty w części 2 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – respiratora transportowego; 1.3. w 
przypadku składania oferty w części 3 zamówienia - co najmniej dwie dostawy – defibrylatora AED. 2. W zamówieniu mogą 
brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 13-23, 
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania 
Wykonawcę, który „z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 
art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania” (art. 24 ust. 5 pkt 4 
ustawy). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 
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: Część nr: 1 Nazwa: Część 1/ Aparat RTG przyłóżkowy – 1 sztuka. 
W ogłoszeniu powinno być: Wykreśla się informację dotyczące cz. 1 zamówienia. Część 2 staje się częścią 1 zamówienia, 
Część 3 staje się częścią 2 zamówienia, Część 4 staje się częścią 3 zamówienia 
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