
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM.
PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064712/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-26 09:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00059357/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w zależności od klasyfikacji
wyrobu medycznego: deklarację CE, certyfikat CE, powiadomienie zgłoszenia do Urzędu
Wyrobów Medycznych–przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnienie przez
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oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Dotyczy wszystkich części
zamówienia za wyjątkiem części nr 15 zamówienia. 
2. Karty katalogowe (lub dokumenty równoważne) zawierające charakterystykę oferowanego
asortymentu– przedmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
Uwagi do pkt 1 i 2: 
- jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie; 
- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, których dotyczą
przedmiotowe środki dowodowe; 
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych. 
3. Próbki– przedmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego 
- Pakiet 1 – Poz. 1 i 4 po 2 szt. 
- Pakiet 8 – Poz. 8 2 szt. 
- Pakiet 10– 10 szt. 
- Pakiet 11– 10 szt.

Po zmianie: 
1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w zależności od klasyfikacji
wyrobu medycznego: deklarację CE, certyfikat CE, powiadomienie zgłoszenia do Urzędu
Wyrobów Medycznych–przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające spełnienie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Dotyczy wszystkich części
zamówienia za wyjątkiem części nr 15 zamówienia. 
2. Karty katalogowe (lub dokumenty równoważne) zawierające charakterystykę oferowanego
asortymentu– przedmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
Uwagi do pkt 1 i 2: 
- jeżeli Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie; 
- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, których dotyczą
przedmiotowe środki dowodowe; 
- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych. 
3. Próbki– przedmiotowy środek dowodowy, potwierdzający spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego 
- Pakiet 1 – Poz. 1 i 4 po 2 szt. 
- Pakiet 8 – Poz. 8 - 2 szt. 
- Pakiet 10 – 1 opakowanie w dowolnym rozmiarze.
- Pakiet 11 – 1 opakowanie w dowolnym rozmiarze.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
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2021-05-31 09:00

Po zmianie: 
2021-06-01 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-31 11:00

Po zmianie: 
2021-06-01 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-29

Po zmianie: 
2021-06-30
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