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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143801 - 2011 data 20.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

W ogłoszeniu jest: Grupa 1 - rękawice chirurgiczne sterylne. 

W ogłoszeniu powinno być: Grupa 1 - rękawice chirurgiczne sterylne z lateksu Grupa 1a - rękawice 
chirurgiczne sterylne bezlateksowe. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty katalogów oferowanego 
asortymentu w języku polskim. Katalogi muszą zawierać numery katalogowe i rozmiary oferowanego 

asortymentu, z zaznaczeniem, którego pakietu i której pozycji dotyczy. 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty katalogów lub folderów 
oferowanego asortymentu w języku polskim. Katalogi/foldery muszą zawierać numery katalogowe i 

rozmiary oferowanego asortymentu, z zaznaczeniem, którego pakietu i której pozycji dotyczy - dopuszcza 
się brak numerów katalogowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
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W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu partię próbną po 5 par z każdej pozycji asortymentowej opisanej w danej grupie.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu partię próbną: a) po 5 par z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie 

1, b) w grupie 2 i 3 po 1 op. a 100 szt. w rozmiarze M.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). 

W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 3.

W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 4.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

W ogłoszeniu jest: 1c) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, 

że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z 
przepisami dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) lub zgłoszenie 
do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(nie dotyczy wyrobu medycznego w przypadku, gdy pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż 
Polska państwie członkowskim, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 

2010 r.) (...). 

W ogłoszeniu powinno być: wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i 

IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii 
Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach 
medycznych) lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z 
dnia 20 maja 2010 r. (...). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6). 

W ogłoszeniu jest: d) próbki przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem dot. pozycji i ilości 
przekazanych materiałów, w ilościach po 5 par z każdej pozycji asortymentowej opisanej w danej grupie. 
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W ogłoszeniu powinno być: d) próbki przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem dot. pozycji i ilości 
przekazanych materiałów, w ilościach: - po 5 par z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie 1; - 

w grupie 2 i 3 po 1 op. a 100 szt. w rozmiarze M.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

W ogłoszeniu jest: 30.05.2011. 

W ogłoszeniu powinno być: 01.06.2011. 

Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁĄCZNIK. 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem 
wielkości lub zakresu zamówienia: rękawice chirurgiczne sterylne z lateksu.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁĄCZNIK. 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa 1a. 1) Krótki opis ze wskazaniem 
wielkości lub zakresu zamówienia: rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe. 2) Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) 

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena - 70 2. Jakość - 30. 
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