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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 537313-N-2020 

Data: 06/05/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz

Niesamodzielnych w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35123995300000, ul. ul. Wielicka 

267, 30-663  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 584 324, e-mail

l.bartkowicz@zol.krakow.pl, faks 126 584 376. 

Adres strony internetowej (url): https://mco.krakow.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2 

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: XIV 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie przy ul.

Wielickiej 267 w Sekretariacie – pok. nr 122 (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 –

15:00), w terminie do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 12:00. 



W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie

przy ul. Wielickiej 267 w Sekretariacie – pok. nr 122 (czynnym od poniedziałku do piątku w

godz. 7:25 – 15:00), w terminie do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 12:00. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: XV 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert jest jawna i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w

Krakowie przy ul. Wielickiej 267 w Sekretariacie – pok. nr 121 (I piętro), w dniu 15 maja 2020 r.

o godz. 12:30. 

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert jest jawna i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w

Krakowie przy ul. Wielickiej 267 w Sekretariacie – pok. nr 121 (I piętro), w dniu 22 maja 2020 r.

o godz. 12:30. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: XVII 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany odrębnie dla każdej

zamówienia z części na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Dla części nr 6 i 7: • Cena –

50%, • Termin dostawy – 40%, • Szybkość rozpatrzenia reklamacji – 10%. 

W ogłoszeniu powinno być: Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany odrębnie dla

każdej zamówienia z części na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Dla części nr 6, 7 i 8:

• Cena – 50%, • Termin dostawy – 40%, • Szybkość rozpatrzenia reklamacji – 10%. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załącznik nr 2 do SIWZ 

Punkt: Część nr 8 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Nazwa: Produkty do żywienia dojelitowego VIII 1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części nr 8 jest dostawa do

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz

Niesamodzielnych w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego VIII, których opis i ilości

zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-



6. 3) Wartość części zamówienia:. 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w

miesiącach:12. 5)Kryteria oceny ofert: • Cena – 50%, • Termin dostawy – 40%, • Szybkość

rozpatrzenia reklamacji – 10%. 


