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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 126229400/ 126229487
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@interia.pl Faks: +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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa soczewek i jednorazowych kompletów operacyjnych wraz z kasetą do zabiegu zaćmy
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania 
zabiegów usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wg następującego zestawienia:
Grupa 1 -1. Soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe akrylowa, hydrofobowe, jednoczęściowe 
zwijalne do wszczepów wewnątrzgałkowych -Ilość: 900
2. Soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe z PMMA do wszczepów wewnątrzgałkowych - Ilość: 
10 sztuk
3. Sterylne, jednorazowe , zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji 
zaćmy- Ilość: 1100
Grupa 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa tylno-komorowa, akrylowa, hydrofilowa, zwijalna, sferyczna,
jednoczęściowa z możliwością fiksacji transskleralnej- Ilość: 250
Grupa 3- Soczewka wewnątrzgałkowa tylno-komorowa, akrylowa, jednoczęściowa hydrofilowa 
zwijalna -Ilość: 50
2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku 
soczewkowego (depozyt) .
3.1/. czas uzupełnienia depozytu max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego.
3.2/. dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej 
potrzeby przez Zamawiającego.
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3.3/. dostarczenie jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą w czasie max 48 godzin od 
telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
4. Minimalny okres przydatności do użycia materiałów medycznych powinien wynosić min. 12 
miesięcy od daty dostawy.
5.Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).
6.Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty prospektów, folderów lub opisów 
technicznych oferowanych wyrobów potwierdzających parametry oferowanych wyrobów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty opinii zawartych w listach referencyjnych z 
ośrodków okulistycznych w tym klinicznych oraz opracowań - prace w literaturze medycznej.
8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych sterylnych wyrobów po 1 szt. do oceny
klinicznej soczewek opisanych w pkt III. 1 w grupach 1 (pozycje 1 i 2), 2, 3 SIWZ - wg Załącznika nr 6 
do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia 
zawartemu w Załączniku nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz stanowiły próbkę 
oferowanego przedmiotu zamówienia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33731110
Dodatkowe przedmioty 33141620
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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 17/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-051651 rok i numer dokumentu
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IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 70-116449 z dnia: 11/04/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/04/2012 (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:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny 
spełniania wymogów:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamiast:
1. Wykonawca musi wykazać że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę 
o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. implantacji soczewek 
wewnątrzgałkowych, o wartości co najmniej 50 % oferty, udokumentowanych dokumentem
potwierdzającym, że dostawa została wykonana należycie, np. referencjami; (w przypadku złożenia
ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych).
Powinno być:
1. Wykonawca musi wykazać że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę
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o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, 
o wartości co najmniej 50 % oferty, udokumentowanych dokumentem potwierdzającym, że dostawa
została wykonana należycie, np. referencjami; (w przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy 
cen ofert częściowych).
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Zamiast: Powinno być:
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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:18.04.2012 
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