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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 218200 - 2012 data 25.06.2012 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: dostawa artykułów papierniczych, biurowych, druków oraz ksiąg 

szpitalnych wg poniższego zestawienia:  grupa 1 -  materiały papiernicze  i  biurowe, 
grupa 2 - koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , koperty listowe klejone na mokro, grupa 3 - 
papier  ksero o zastosowaniu do kserokopiarek,  drukarek laserowych oraz drukarek 
atramentowych (kolorowych i monochromatycznych ) gramatura minimum 80g/m, o 
niskiej  pylistości,  grupa  4  -  księgi  szpitalne.  Oprawa  półtwarda  (nie  klejona)  z 
wyjątkiem:  książki  przychodowo-rozchodowej  krwi,  książki  leków  odurzających, 
książki porodów, księgi konsultacji lekarskich które mają posiadać oprawę twardą na 
okleinie  introligatorskiej  (  płótno  introligatorskie  )  szyte  nićmi.  grupa  5  -  druki 
medyczne w bloczkach - 1 bloczek 100 szt. Wszystkie dostarczane druki medyczne i 
księgi  szpitalne,  w całym okresie obowiązywania  umowy,  muszą spełniać  wymogi 
obowiązujących  w  chwili  dostawy  przepisów  dotyczących  formy  dokumentacji 
medycznej  (tj.  aktualnie  ustawy  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i 
Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2012 r. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.). 2. w 
przypadku grupy 1, 2, 3: Termin realizacji zamówienia wynosił będzie nie dłużej niż 5 
dni  roboczych  od  daty  złożenia  zamówienia  faksem.  W  wyjątkowych  sytuacjach 
dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłaszania zamówień. 3. w przypadku grupy 
4, 5: a ) Termin realizacji zamówienia wynosił będzie nie dłużej niż 7 dni roboczych 
od  daty  złożenia  zamówienia  faksem.  b  )  Zamawiający  zobowiązuje  się,  przy 
pierwszym zamówieniu, przekazać wzory druków i książek. c ) Przy zmianie treści 
druków lub książek, ich wzór będzie przekazany Wykonawcy listem poleconym za 
zwrotnym poleceniem odbioru, termin realizacji zamówienia liczony będzie od daty 
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otrzymania listu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 
do SIWZ. 

• W ogłoszeniu powinno być: dostawa artykułów papierniczych, biurowych, druków 
oraz ksiąg szpitalnych wg poniższego zestawienia: grupa 1 - materiały papiernicze i 
biurowe, grupa 2 - koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , koperty listowe klejone na mokro 
(format kopert : 163 mm (plus 2 mm) x 113 mm (plus 2 mm)), grupa 3 - papier ksero o 
zastosowaniu do kserokopiarek,  drukarek laserowych oraz drukarek atramentowych 
(kolorowych  i  monochromatycznych  )  gramatura  minimum  80g/m,  o  niskiej 
pylistości,  grupa 4 - księgi szpitalne.  Oprawa półtwarda (nie klejona) z wyjątkiem: 
książki  przychodowo-rozchodowej  krwi,  książki  leków  odurzających,  książki 
porodów, księgi konsultacji lekarskich które mają posiadać oprawę twardą na okleinie 
introligatorskiej ( płótno introligatorskie ) szyte nićmi. grupa 5 - druki medyczne w 
bloczkach  -  1  bloczek  100  szt.  Wszystkie  dostarczane  druki  medyczne  i  księgi 
szpitalne,  w  całym  okresie  obowiązywania  umowy,  muszą  spełniać  wymogi 
obowiązujących  w  chwili  dostawy  przepisów  dotyczących  formy  dokumentacji 
medycznej  (tj.  aktualnie  ustawy  dnia  6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i 
Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2012 r. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.). 2. w 
przypadku grupy 1, 2, 3: Termin realizacji zamówienia wynosił będzie nie dłużej niż 5 
dni  roboczych  od  daty  złożenia  zamówienia  faksem.  W  wyjątkowych  sytuacjach 
dopuszcza się możliwość telefonicznego zgłaszania zamówień. 3. w przypadku grupy 
4, 5: a ) Termin realizacji zamówienia wynosił będzie nie dłużej niż 7 dni roboczych 
od  daty  złożenia  zamówienia  faksem.  b  )  Zamawiający  zobowiązuje  się,  przy 
pierwszym zamówieniu, przekazać wzory druków i książek. c ) Przy zmianie treści 
druków lub książek, ich wzór będzie przekazany Wykonawcy listem poleconym za 
zwrotnym poleceniem odbioru, termin realizacji zamówienia liczony będzie od daty 
otrzymania listu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 
do SIWZ. 

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

postępowaniu  lub  ofert:  05.07.2012  godzina  10:00,  miejsce:  Kancelaria  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków pok.21. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu  lub ofert:  06.07.2012 godzina  10:00,  miejsce:  Kancelaria  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków pok.21. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część Nr 2. 
• W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , koperty 

listowe  klejone  na  mokro.  1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu 
zamówienia: koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , koperty listowe klejone na mokro. 

• W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , 
koperty listowe klejone na mokro. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: koperty rtg, koperty B- 4, B- 5 , koperty listowe klejone na mokro format 
kopert : 163 mm (plus 2 mm) x 113 mm (plus 2 mm). 


