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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261940 - 2012 data 20.07.2012 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: III.5. 
 W  ogłoszeniu  jest: inne  dokumenty  1.  oświadczenie,  iż  oferowane  wyroby  medyczne  zostały 

dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i  świadectwa wydane 
przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą 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, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne 
niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 2. 
Katalogi  oraz instrukcje użytkowania oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, wraz z 
zaznaczeniem grupy, pozycji oraz rozmiaru oferowanego asortymentu. 3. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć partię próbną materiałów szewnych po 1 saszetce do każdej pozycji opisanej w grupie 2 i 3 .. 

 W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1. oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne zostały 
dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i  świadectwa wydane 
przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą 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, d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne 
niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 2. 
Katalogi  oraz instrukcje użytkowania oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, wraz z 
zaznaczeniem grupy, pozycji oraz rozmiaru oferowanego asortymentu. 3. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć partię próbną materiałów szewnych po 1 saszetce do każdej pozycji opisanej w grupie 2 i 3 . 4.  
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty badania kliniczne w zakresie grupy 4.. 

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

01.08.2012  godzina 10:00,  miejsce:  Ofertę  należy złożyć 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: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub  ofert:  03.08.2012  godzina  10:00,  miejsce:  Ofertę  należy  złożyć  w  Kancelarii  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
Pawilon A, pokój nr 21.. 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



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

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część 4. 
 W  ogłoszeniu  jest: 1)  Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  Inne 

specjalistyczne  materiały  szewne  hemostatyczne,  nie  klejące  się  do  narzędzi  operacyjnych  czas 
wchłaniania ok. 7-14 dni - szt. 750.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Inne 
specjalistyczne  materiały  szewne  hemostatyczne,  nie  klejące  się  do  narzędzi  operacyjnych  czas 
wchłaniania ok. 7-14 dni - szt. 750. materiał hemostatyczny, który po kontakcie z jałowym roztworem 
0,9 % NaCl utrzyma konsystencję gazy hemostatycznej bez cech nadmiernej adhezji do instrumentów 
chirurgicznych, samoistnego zwijania się i cech nadmiernej elastyczności. Materiał hemostatyczny typu 
Surgicel lub równoważny - oksydowana regenerowana celuloza o działaniu bakteriobójczym z pH poniżej 
3.
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