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Data zatwierdzenia 25 października 2022 r. 
 

Numer procedury przetargowej ZP 19/2022  
 
 
 

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  
urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
 

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 VI Przedmiotowe środki dowodowe (dotyczy wyłącznie części nr 2, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 17) 
Zmodyfikowano SWZ, poprzez dodanie rozdziału VI Przedmiotowe środki dowodowe, 
jednocześnie zmieniając oznaczenie cyfrowe pozostałych rozdziałów (zmiana +1) w treści 
SWZ, w brzmieniu: 
 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków 

dowodowych: 

  

-> dotyczy wyłącznie części nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 17 zamówienia: 

 deklaracji zgodności UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 

2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz 

uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r.  

o wyrobach medycznych. 

Uwaga: Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych za 

równoważne uznaje się deklaracje zgodności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565). 

Uwaga2: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art.107 ust. 2 ustawy). Dopuszczalne będzie 

tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego 

dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie 

dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty 

potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że 
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przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny 

Zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie 

potwierdzają, że Wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego. 

 
 

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

3. SWZ, rozdział XVI Sposób i termin składania i otwarcia ofert 
Zmodyfikowano w pkt. 1 termin składania ofert – „do dnia 2 listopada 2022 r. do godz. 
11:00”. 
Zmodyfikowano w pkt. 5 termin otwarcia ofert – „w dniu 2 listopada 2022 r. o godz. 11:30”. 
 

4. SWZ, rozdział XIX Informacje o formalnościach, jakie będą dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
W punkcie nr 5 zmodyfikowano błędny numer odnośnika załącznika do SWZ (poprawny nr 
4). 
 

5. Załącznik nr 2 do SWZ 
W części nr 6 w poz. 1 zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dodano „rozwiązanie 
równoważne: kółka z hamulcami) oraz „Wymagana legalizacja”. 
W części nr 10 w poz. 1 zgodnie z pytaniami i odpowiedziami usunięto „Serwis autoryzowany 
nie dalej niż 120 km”. 
 

 
 
 


