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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457527-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Różne produkty lecznicze
2021/S 176-457527

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 158-417728)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Adres pocztowy: Al. Modrzewiowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-224
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Żak
E-mail: office@kcr.pl 
Tel.:  +48 124287304
Faks:  +48 124251228
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/kcriortopedii/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, 
kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych (...)
Numer referencyjny: A.I.271.1.5.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33690000 Różne produkty lecznicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 
produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór 
umowy wraz z załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący załącznikiem nr 
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3 do SWZ. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://
www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-2021/ - „strona internetowa prowadzonego postępowania”. Zamówienie 
publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem tzw. "procedury odwróconej" opisanej w art. 139 Pzp. Wadium w 
postępowaniu nie jest wymagane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 158-417728

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2021
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 do 
udziału
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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