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Numer procedury przetargowej ZP 22/2022  
 
 
 

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 (nr 2). 

 
 
 

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 I Nazwa i adres Zamawiającego 
Dodano drugi identyfikator postępowania, dot. części nr 7 zamówienia: 
8a44e361-ec2b-4a83-aa26-e143fe0aa9e4 
 

2. SWZ, rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia 
Zmodyfikowano pkt. 2, poprzez dodanie nowego kodu CPV:  
 

 39141300-5 – Szafki BHP. 

 
3. SWZ, rozdział V Opis części zamówienia 

Zmodyfikowano pkt. 2, poprzez dodanie jednej nowej części:  
 

„Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 7 części” 
 

4. SWZ, rozdział XIV Termin związania ofertą 
Zmodyfikowano pkt. 1. Nowe brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni, tj. do dnia 2 3 
stycznia 2023 r. (art. 307 ust. 1 ustawy)”.  
 
 

5. SWZ, rozdział XVI Sposób i termin składania i otwarcia ofert 
Zmodyfikowano pkt. 1. Nowe brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortal nie później niż do dnia 2 5 grudnia 2022 
r. do godz. 13:00. 
Uwaga: Aby złożyć ofertę w sposób prawidłowy, Wykonawca powinien posługiwać się 32 
znakowym Identyfikatorem z miniPortalu – 42 znakowy identyfikator postępowania nadawany 
przez Platformę e-Zamówienia i zaczynający się od liter OCDS służy jedynie do działań 
prowadzonych na ww. Platformie. W przypadku wprowadzenia identyfikatora postępowania 
nadanego przez Platformę e-Zamówienia, oferta nie będzie widoczna na liście złożonych 
ofert, a co za tym idzie nie będzie możliwe jej odszyfrowanie”.  
 
Zmodyfikowano pkt. 5. Nowe brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 5 grudnia 2022 r. o godzinie 13:30 poprzez użycie 
mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego miniPortalu”.  
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6. Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz ofertowy) 
Dodano część nr 7 Szafki BHP 
 

Część nr 7 Szafki BHP 

brutto: ........................................ zł. 

słownie:.................................................................................................................................. 

 

Udzielamy rękojmi na sprzedany towar na okres 24 / 36 / 48 / 60 / 72 miesięcy. 

(należy przekreślić wskazane okresy rękojmi tak, aby nie skreślony pozostał okres jaki Wykonawca przyjmuje; okres rękojmi 

stanowi kryterium oceny ofert, dlatego jeżeli nie zostanie wypełniony poprawnie, Zamawiający przyjmie, że oferowany okres 

wynosi 24 miesiące) 

Jako termin płatności przyjmujemy termin 30 / 60 dni. 

(należy przekreślić wskazane termin płatności tak, aby nie skreślony pozostał termin jaki Wykonawca przyjmuje; 

termin płatności  stanowi kryterium oceny ofert, dlatego jeżeli nie zostanie wypełniony poprawnie, Zamawiający przyjmie, 

że oferowany termin wynosi 30 dni) 

 

 
 
 

7. Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) 
W części nr 3 usunięto poz. nr 2 „Wózek do leków”. 
W części nr 4:  
- zmodyfikowano kolumnę „Opis + wymiar” – nowe brzmienie:  
„Regał skręcany z blachy lakierowanej proszkowo, z 6 półkami metalowymi o grubości ≥ 1 

mm i ogranicznikami tylnymi, o wymiarach: 195-205 cm (wysokość), 85-95 cm (szerokość)  
i 38-42 cm (głębokość), z max. obciążeniem 1 półki  >100 kg, kolor jasnopopielaty”. 
Dodano część nr 7 Szafki BHP, 
- zmodyfikowano kolumnę „Ilość” – nowe brzmienie: „30”. 
 
 

8. Załącznik nr 4 do SWZ (Wzór umowy) 
Zmodyfikowano §1 ust. 1, poprzez dodanie zapisu:   

 szafki BHP (7) 

Zmodyfikowano brzmienie tiretu 4 – nowe brzmienie:  
„Zapis ma zastosowanie do rzeczy wskazanych w § 1 ust. 1, z wyjątkiem tiret: 3 i 7” 
 
 

 
 
 


