
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Numer ogłoszenia: 42630 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36034 - 2012 data 07.02.2012 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: Kompletny jałowy zestaw powinien zawierać: poliuretanowy zgłębnik o 

długości 40 cm z podziałką i silikonowym grzybkiem, igłę punkcyjną z prowadnicą, nić 
trakcyjną do przeciągnięcia zgłębnika, skalpel, płytkę zewnętrzną do umocowania zgłębnika, 
zacisk przepływu, łączniki ( 3 rodzaje) do podawania pokarmu o różnej konsystencji, pętlę do 
osunięcia nici, pean prosty, nożyczki, serwetę do obłożenia pola operacyjnego, gaziki.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Kompletny jałowy zestaw powinien zawierać: poliuretanowy 
zgłębnik o długości 40 cm z podziałką i silikonowym grzybkiem, igłę punkcyjną z 
prowadnicą, nić trakcyjną do przeciągnięcia zgłębnika, skalpel, płytkę zewnętrzną do 
umocowania zgłębnika, zacisk przepływu, łączniki ( 3 rodzaje) do podawania pokarmu o 
różnej konsystencji, pętlę do osunięcia nici, pean prosty, nożyczki, serwetę do obłożenia pola 
operacyjnego, gaziki. Zamawiający dopuszcza: 1 silikonowy zgłębnik żywieniowy o długości 
30 cm (+/-1 cm) do miejsca, którym będzie łącznik żywieniowy, z podziałką 1 tacka 
preparacyjna 5 gazików 1 instrukcja użytkowania 1 zimna pętla 1 drut wprowadzający 1 
zestaw akcesoriów 1 obłożenie 1 przewodnik dla pacjenta ZAWARTOŚĆ TACKI 
PREPARACYJNEJ 1 strzykawka 1 igła o średnicy 25 Gage o długości 5/8 cal 1 kaniula 1 igła 
o średnicy 22 Gage i długości 1,5 cala jedno ostrze nr 11 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
AKCESORIÓW 1 plastikowy pierścień 1 taśma plastikowa 1 adapter uniwersalny 1 adapter 
do żywienia - męski 2 zamknięcia typu -twist lock 1 para nożyczek 1 adapter do bolusów. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, Pawilon A, pokój nr 21. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 20.02.2012 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 
Kraków, Pawilon A, pokój nr 21. 
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