
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Data zatwierdzenia 23 lutego 2022 r. 
 

Numer procedury przetargowej ZP 3/2022  
 
 
 

M O D Y F I K A C J A   S W Z 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do Miejskiego Centrum 
Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie  
wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 
 
 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuję specyfikację 
warunków zamówienia wraz z jej załącznikami w poniższym zakresie: 
 
 

1. SWZ, rozdział V pkt. 2 Opis części zamówienia 
Zmodyfikowano liczbę części postępowania, poprzez dodanie:  

1. części nr 8 Fartuch barierowy (dotychczasowa poz. nr 16 z części nr 7), 
2. części nr 9 Sprzęt medyczny [2] (dotychczasowe poz. nr 12, 14, 19, 21, 28, 31, 34, 

44-45 z części nr 4),  
3. części nr 10 Opatrunki [2] (dotychczasowe poz. nr 1, 13-14, 22 z części nr 5), 
4. części nr 11 Pozostałe artykuły medyczne [2] (dotychczasowe poz. nr 5, 14, 17  

z części nr 6), 
5.  części nr 12 Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do inhalacji [2] 

(dotychczasowe poz. nr 1-4, 8-9, 13-14, 15 z części nr 7)  
– „Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części”. 
 

2. SWZ, rozdział VI Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczące wyłącznie części nr 1 
zamówienia) 
Dodano drugi przedmiotowy środek dowodowy: „dokumenty potwierdzające, że oferowany 
towar odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Uwaga ważne: Zgodnie z art. 139 ustawy, 
Zamawiający będzie wymagał złożenia tych dokumentów wyłącznie od Wykonawcy, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona.”  
 

3. SWZ, rozdział VI Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczące wyłącznie części nr 2 
zamówienia) 
W zakresie wymaganego przedmiotowego środka dowodowego dopuszczono dodatkowe 
normy:  
„oświadczenia dostawcy / deklaracji producenta / certyfikatu lub raportu z badań 
wystawionego przez niezależną jednostkę – na potwierdzenie, że oferowany towar spełnia 
wymagania normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 lub EN 374-1:2014/EN 374-1:2016/EN 374-
1:2017.” 
 

4. SWZ, rozdział XIV Termin związania ofertą 
Zmodyfikowano w pkt. 1 termin związania ofertą – „do dnia 8 czerwca 2022 r.” 
 

5. SWZ, rozdział XVI Sposób i termin składania i otwarcia ofert 
Zmodyfikowano w pkt. 1 termin składania ofert – „do dnia 11 marca 2022 r. do godz. 11:00”. 
Zmodyfikowano w pkt. 5 termin otwarcia ofert – „w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 11:30”. 
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6. SWZ, rozdział XVIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert 
Dodano kryterium oceny ofert dla części nr 8-12, tożsame z kryteriami oceny ofert dla części 
nr 4-7: 
 
Cena – 60%, 
Termin dostawy – 30%, 
Termin płatności – 10% 

 

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 
Kryterium – Cena według następującego wzoru: 

 C = (najniższa cena ofertowa ÷ cena oferty rozpatrywanej) x 100 x 60% 
 

Kryterium – Termin dostawy według następującego wzoru:  

 Dostawa zamówienia jednostkowego w terminie do 8 dni – 0%, 

 Dostawa zamówienia jednostkowego w terminie do 6 dni – 10%,  

 Dostawa zamówienia jednostkowego w terminie do 4 dni – 20%,  

 Dostawa zamówienia jednostkowego w terminie do 2 dni – 30%. 
 

Kryterium – Termin płatności według następujących zasad: 

 Zapłata za towar w terminie do 30 dni – 0%, 

 Zapłata za towar w terminie do 60 dni – 10%. 
 

7. Załącznik nr 1 do SWZ 
W części nr 2: dodano dodatkowe normy z pkt. 3 niniejszej modyfikacji. 
Po części nr 7 dodano części nr 8-12, zgodnie z pkt. 1 niniejszej modyfikacji.  
 

8. Załącznik nr 2 do SWZ 
W części nr 1 w poz. 1-5 zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dodano „wymagany system 
szybkiego wchłaniania”. 
W części nr 2 w poz. 1-3 zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dodano „polimeryzowane”, „typ 
B” (dot. kategorii III) oraz dodatkowe normy z pkt. 3 niniejszej modyfikacji. 
W części nr 7 w poz. 15 zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dodano „środek ochrony 
indywidualnej, maska typu FFP2” 
Po części nr 7 dodano części nr 8-12, zgodnie z pkt. 1 niniejszej modyfikacji.  
 

9. Załącznik nr 5 do SWZ 
W zdaniu pierwszym zmodyfikowano błędny numer odnośnika załącznika do SWZ 
(poprawny nr 3) 

 
10. Załącznik nr 6 do SWZ 

W § 8 dodano ust. 4 w brzmieniu: 
„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności 
powodujących niemożność lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których 
wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno 
być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.” 

 
 
 


