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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 126229487
Osoba do kontaktów: Barbara Urban
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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  „Jednorazowego  sprzętu  medycznego”  zgodnie  z  opisem 
przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.  2. Wykonawca zobowiązany będzie do 
prowadzenia
w siedzibie Zamawiającego banku sprzętowego (depozyt) w zakresie grupy nr 20 wg następującego 
zestawienia:
poz. 1 – Prowadnica jednorazowego użytku:
średnica 0,035'' - 10 szt
średnica 0,025'' – 6 szt.
poz. 2 – Protezy polietylenowe do dróg żółciowych 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi  
protezę:
30 mm – 2 szt.
50 mm – 10 szt
70 mm – 2 szt
90 mm – 2 szt
120 mm – 1 szt
150 mm – 1 szt.
poz. 3. - jednorazowy balon trójkanałowy – 4 szt.
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CZAS UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU
1. czas uzupełnienia  depozytu  max 24 godzin  od telefonicznego zgłoszenia  takiej  potrzeby przez 
Zamawiającego.
2. dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej 
potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego fax-em przez osobę upoważnioną przez 
Lekarza Kierującego Oddziałem.
3.  dostarczenie  jednorazowych  kompletów  operacyjnych  z  kasetą  w  czasie  max  48  godzin  od 
telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego faxem 
przez osobę upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem
3. Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania ofert  częściowych,  gdzie  część stanowi  grupa 1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12,  
grupa  13,  grupa  14,  grupa  15,  grupa  16,  grupa  17,  grupa  18,  grupa  19,  grupa  20.  Oferty  nie 
zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do 
specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
7.  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  i  stosowania  dynamicznego 
systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy
10. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną 
informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .
11.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
partię próbną po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3, 5-6
12. 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.
13. 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.
14.  Dodatkowo  dla  grup  1-8  Aktualna  pozytywna  opinia  kliniczna  na  stosowanie  preparatu  na 
oddziałach chirurgicznych
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
18. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
19.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  ofert  równoważnych  w  oparciu  o  art.  29  ust.  3  
ustawy.  Za  równoważny  przedmiot  zamówienia  Zamawiający  uzna  przedmiot  o  parametrach  nie 
gorszych niż wskazane w specyfikacji.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 22/2013
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: 2013-091348 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 131-226168 z dnia: 09/07/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
05/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
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)
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VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamiast:
Grupa 16:
1. Torebka do odsysania i diatermii 30 x40 – 150 szt.
2. Pokrowiec na przewody 8x120cm, wykonany z polietylenu – 1800 szt.
3. Pokrowiec na przewody 15x250cm, prosta końcówka – 500 szt.
4.  Pokrowiec  na  przewody  15x240  wykonany  z  polietylenu,  z  tasiemką  mocującą  wykonaną  z 
poliestru, perforowana końcówka – 1000 szt.
5. Pokrowiec na przewody 17x240 elastyczna końcówka – 500 szt.
6. Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca środek myjący – 50000 szt.
7. Prześcieradło z flizeliny 160x210 – 46000 szt.
Powinno być:
Grupa 16:
1. Torebka do odsysania i diatermi 30 x40 – 150 szt. 
2. Pokrowiec na przewody 8x120cm, wykonany z polietylenu – 1800 szt.
3. Pokrowiec na przewody 15x250cm, prosta końcówka – 500 szt.
4.  Pokrowiec  na  przewody  15x240  wykonany  z  polietylenu,  z  tasiemką  mocującą  wykonaną  z 
poliestru, perforowana końcówka – 1000 szt.
5. Pokrowiec na przewody 17x240 elastyczna końcówka – 500 szt.
6. Prześcieradło z flizeliny 160x210 – 46000 szt.
Grupa 16A;
1. Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca środek myjący – 50000 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 10:
Zamiast:
3. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i 
przewód tlenowy 213cm,zestaw dla dorosłych – 6000 szt.
Powinno być:
3. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i 
przewód tlenowy dł. min. 210 cm , max 213cm, zestaw dla dorosłych – 6000 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 10:
Zamiast:
4. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i 
przewód tlenowy 213cm, zestaw dla dzieci – 100 szt.
Powinno być:
4. Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przeźroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i 
przewód tlenowy dł. min. 210 cm , max 213cm , zestaw dla dzieci - 100 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 10
Zamiast:
5. Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału,  
bezpieczny przewód tlenowy dla dzieci – 1000 szt.
Powinno być:
5. Wąsy tlenowe część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału,dł. min. 210 
cm , max 213cm bezpieczny przewód tlenowy dla dzieci – 1000 szt.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 10
Zamiast:
11.  Nebulizator  z  przewodem  tlenowym,  rozpylaczem  T,  ustnikiem.  Nebulizator  cylindryczny  z 
przewodem tlenowym 200cm.- 2000 szt.
Powinno być:
11.  Nebulizator  z  przewodem  tlenowym,  rozpylaczem  T,  ustnikiem.  Nebulizator  cylindryczny  z 
przewodem tlenowym dł. min. 210 cm , max 213cm. - 2000 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 10
Zamiast:
13. Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł 213 cm – 4000 szt.
Powinno być:
13. Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł min. 210 cm , max 213cm - 4000 szt
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Grupa 16
Zamiast:
7. Prześcieradło z flizeliny 160x210 – 46000 szt.
Powinno być:
7. Prześcieradło z włókniny TMS o gramaturze 35g/m2, 160cmx210cm – 46000 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamiast:
11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
partię próbną po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3, 5-6
Powinno być:
11. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
partię próbną po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3,6 i po jednej sztuce  
dla każdej pozycji grupy 5
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamiast:
3.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania ofert  częściowych,  gdzie  część stanowi  grupa 1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12,  
grupa  13,  grupa  14,  grupa  15,  grupa  16,  grupa  17,  grupa  18,  grupa  19,  grupa  20.  Oferty  nie 
zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do 
specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Powinno być:
3.  Zamawiający dopuszcza  możliwość  składania ofert  częściowych,  gdzie  część stanowi  grupa 1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12,  
grupa 13, grupa 14, grupa 15, grupa 16, grupa 16A,grupa 17, grupa 18, grupa 19, grupa 20. Oferty nie 
zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do 
specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Zamiast:
Grupa 16: 1 556,00 zł
Powinno być:
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Grupa 16: 1 261,00 zł
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Grupa 16A: 295,00 zł
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamiast:
Grupa 11 poz.15
Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips – 10 szt.
Powinno być:
Grupa 11 poz.15
Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips, dł. 4,5 m – 10 szt
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu  Miejsce, w którym znajdują się 
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
19/08/2013 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Powinno być:
02/09/2013 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
19/08/2013 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)
Powinno być:
02/08/2013 Godzina: 10:30 (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:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Tekst do dodania:
Całkowita wielkość lub zakres:
Grupa 1
1. Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 96 g/m², grubości 0,44 mm o wielkości porów 0,38 x 
0,38 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
2. Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 96 g/m², grubości 0,44 mm o wielkości porów 0,38 x 
0,38 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
Zamawiający dopuszcza siatkę o wielkości 35 x 22 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych 
wymogów SIWZ
Grupa 3
1. Zamawiający dopuszcza siatki o wadze 37 g/m², grubości około 0,50 mm i wielkości porów 
1,6 x 1,5mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów
SIWZ.
Grupa 6
Zamawiający  dopuszcza  siatki  adhezyjne  z  wchłanialną  błoną  kolagenową,  poliestrowe, 
multifilamentowe 3D,  wchłanialna błona wystaje  5 mm nad krawędzią siatki  wzmacniającej,  
waga  78  g/m²,  grubości  1,7  mm,  rozmiar  pora  2,0  x  4,8  mm  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych wymogów SIWZ.
Grupa 10
3.Zamawiający  dopuszcza  maskę  tlenową  z  drenem  o  długości  210  cm  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
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4.  Zamawiający  dopuszcza  maskę  tlenową  z  drenem  o  długości  210  cm  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
11.  Zamawiający  dopuszcza  nebulizator  z  przewodem  tlenowym  o  długości  210  cm,pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
13.  Zamawiający  dopuszcza  dren  tlenowy  o  długości  210  cm,  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych wymogów SIWZ
Grupa 11
13.  Zamawiający  dopuszcza  w  poz.  13  zestaw  elektrody  czynnej  dwuprzyciskowej 
jednorazowego użytku z kablem o dł. 3 m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o 
wymiarach18x13 cm, o pow. 110 cm² z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem 
w postaci pierścienia bezpieczeństwa pod warunkiem spełnianie pozostałych wymogów SIWZ 
Zamawiający dopuszcza w poz. 13 elektrodę bierną dwudzielną, żelową o wymiarach 18x13 cm, 
o pow. 110 cm² z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w postaci pierścienia 
bezpieczeństwa pod warunkiem spełnianie pozostałych wymogów SIWZ
18. Zamawiający dopuszcza elektrodę czynną dwuprzyciskową wielorazowego użytku z kablem 
o  dł.  4,5  m  ze  złączem  3  -  bolcowym,  przeznaczoną  do  min.  200  sterylizacji  w  134º  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
19. Zamawiający dopuszcza elektrodę igłową o dł. 5,6mm i 2mm dł. aktywnej pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
20.  Zamawiający  dopuszcza  elektrody  artroskopowe  haczykowe  zagięte  pod  kątem  45º 
izolowane o długości aktywnej 4 mm. pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
21. Zamawiający dopuszcza elektrody ostrzowe, nożowe o dł. całkowitej 154mm i dł. aktywnej 
zgodnej z wymaganą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
25. Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o śr. 5 mm i dł. 13,6 cm, 
pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

26. Zamawiający dopuszcza elektrodę kulkową ze stali nierdzewnej o dł. całkowitej 6,9 cm, 
dł. aktywna 1 cm i o śr. 3 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Grupa 12
1.  Zamawiający  dopuszcza  bezpieczny  zestaw  do  punkcji  opłucnej  składający  się  z  igły 
Veressa,  cewnika  wykonanego  z  poliuretanu,  widocznego  w  rtg,  dostępnego  w  dwóch 
rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami
jednokierunkowymi,  strzykawka  luer  lock  60ml,  worka  do  drenażu  2000ml  z  kranikiem 
spustowym,  skalpela  do  nacięcia  skóry  z  zatrzaskowym  zabezpieczeniem  ostrza  przed 
zakłuciem pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
5.  Zamawiający  dopuszcza  trzykomorowy,  sterylny  zestaw  do  drenażu  klatki  piersiowej 
posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o 
pojemności 2200 ml wyskalowaną w 5ml w zakresie 0-500ml i co 10ml w zakresie 500-2200ml, 
wydzieloną wodną komorę regulacji  siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem 
igłowym,  posiadający  automatyczną  zastawkę  zabezpieczającą  przed  wysokim  dodatnim 
ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z 
filtrem Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego 
płynu.  Możliwość wyciszenia  bez  ingerencji  w  system  centralnej  próżni  oraz  autoregulacja 
intensywności  „bąblowania”.  Zestaw  o  budowie  kompaktowej,  o  stabilnej  podstawie  i 
wysokości  maksymalnej  25cm,  z  uchwytem umożliwiającym przenoszenie  lub powieszenie. 
Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną.
Grupa 13:

1. Zamawiający  dopuszcza  zestaw  z  drenem  o  długości  180  cm,  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
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2. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przyrząd z drenem o długości 150 cm, 180 cm, 210 
cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
6.  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  aparat  z  drenem  o  długości  180  cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
7. Zamawiający dopuszcza kaniuel bezpieczne z zastawką antyzwrotną w rozmiarze 14, 16, 17, 
18, 20, 22G pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
Grupa 14.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opaski identyfikacyjnej niesterylnej, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.
Grupa 15
Zamawiający wymaga, aby przedłużacze pozbawione były ftalanów oraz ma potwierdzenie, że 
przyrządy  nie  zawierają  ftalanów  oświadczenia  Producenta  o  zastosowanym  przez  niego 
plastyfikatorze oraz dołączenia katy charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego.
Grupa 18
14.  Zamawiający  dopuszcza  rurki  tracheostomijnej,  z  termowrażliwego  PVC,  z  mankietem 
uszczelniającym  nisko-ciśnieniowym,  z  przezroczystą  ramką,  z  obrotowym  zintegrowanym 
łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,  niebieski  balonik kontrolny,  rozmiar  rurki  i  
średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz 
mandryn, sterylna, w rozmiarach : od 3,5 do 10,0 co pół pod warunkiem spełnienia pozostałych 
wymogów SIWZ
15. Zamawiający dopuszcza filtr infuzyjny o maksymalnym czasie stosowania 96h, z drenem o 
długości 6 cm przed i za filtrem, membrana 0,2μm, przepływ 2 ml/min., objętości wypełnienia 
0,6ml,  powierzchnia  filtrowania  1,6cm2  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów 
SIWZ.
16. Zamawiający dopuszcza kateter o długości min. 70cm.
Grupa 20
1.  Zamawiający  dopuszcza  prowadnice  jednorazowego  użytku,  średnica  0,035''  lub  0,025'' 
długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o 
długości  70  mm  lub  50mm,  widoczna  w  promieniach  RTG;  dwukolorowe  dla  identyfikacji 
głębokości wprowadzenia i ruchu; posiadające specjalny rdzeń wykonany z nitynolu
1 sztuka w opakowaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ
3. Zamawiający dopuszcza trójkanałowe cewniki balonowe do usuwania złóg z dróg żółciowych 
w kształcie  walca,  znacznik  RTG poniżej  balonu,  średnica  katateru 7-6Fr,  długość 200 cm, 
średnica balonu: 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, 
jedna odpowiednio skalibrowana strzykawka do uzyskania odpowiednich średnic;  zalecany 
prowadnik .035'' pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

Zamawiający dopuszcza balon trójkanałowy do usuwania złogów z  dróg żółciowych;  balon 
można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 10mm, 12mm i 15,0mm lub 12mm, 15mm, 18mm i  
20mm;  narzędzie  ma  możliwość  podania  kontrastu  powyżej  lub  poniżej  balonu;  na  końcu 
dystalnym  i  proksymalnym  balonu znajduje  się  po 1 znaczniku widocznym w promieniach 
RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna 
średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm – 3,15mm; zewnętrzna 
średnica dystalnej części cewnika 2.18mm (6.6Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części 
cewnika  2.18mm  (6.6Fr);  długość  narzędzia  2000mm;  kompatybilna  prowadnica  0,035''  lub 
mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire) lub 
przez boczny port co ułatwia wymianę narzędzia; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm 
- 3,7mm; w zestawie 1 odpowiednio skalibrowana strzykawka do napełniania balonu do
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wybranej średnicy; 1 sztuka w opakowaniu – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
SIWZ.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.1.4) Inne szczególne warunki
Tekst do dodania:
dot.  Grupa  15  poz.  9  -  oświadczenia  Producenta  o  tym  ,  że  przyrządy  wykonane  z 
zastosowanego przez niego plastyfikatora nie  zawieraja  ftalanów oraz karty charakterystyki 
bezpieczeństwa produktu chemicznego.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-109249
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