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Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH
INFORMACJI, INFORMACJE O

NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE
LUB SPROSTOWANIE

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Oficjalna nazwa:  Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-913 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 126229413
Osoba do kontaktów:  mgr Iwona Wolnicka
E-mail:  zpubl@interia.pl +48 126444756

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku, zestawów zabiegowych, narzędzi metalowych
jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku, zestawów zabiegowych, narzędzi metalowych
jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do
specyfikacji. Grupa 1 – sterylne zestawy z włókniny laminowanej, zestawy do dezynfekcji, zestawy porodowe,
zestawy chirurgiczne, zestawy do zmiany opatrunku, zestawy do cewnikowania pęcherza, zestawy do
wkłucia centralnego, zestawy do usuwania szwów, zestawy do szycia po episiotomii, zestawy do operacji
laryngologicznych, zestawy do operacji głowy/szyi, zestawy do operacji oczu, zestawy do cięcia cesarskiego
Grupa 2 – jednorazowe jałowe fartuchy z włókniny polipropylenowej typu SMS, uniwersalne fartuchy operacyjne
do mokrych operacji Grupa 3 - komplety chirurgiczne jednorazowego użytku (bluza i spodnie), czepki
chirurgiczne, maski chirurgiczne, koszule przedoperacyjne, sterylne ręczniki celulozowe, taśmy włókninowe
Grupa 4 – sterylne serwety operacyjne i do laparotomii, serwety do operacji krocza Grupa 5 – narzędzia
metalowe jednorazowego użytku, Grupa 6 – torebki do odsysania i diatermii, pokrowce na przewody Wymagane
warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie
krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi
producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim. Oferowane
wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i świadectwa
wydane przez uprawnione organy : a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu
medycznego) b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III) c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przypadku produktów, które nie podlegają
przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca
zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000  
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 34/2011

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zeromski1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2011-159333   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 223-362085  z dnia:  19/11/2011  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/11/2011  (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert

Zamiast:
30/12/2011   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/01/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
30/12/2011   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/01/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE:
_____

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
13/12/2011  (dd/mm/rrrr)
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