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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 441980 - 2013 data 30.10.2013 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: IV.4.4). 
 W  ogłoszeniu  jest: Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu lub Ofert: 07.11.2013 godz. 10. 
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub Ofert: 13.11.2013 godz. 10. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 2. 
 W ogłoszeniu jest: poz.1 - Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana z trzech 

warstw  wysokiej  jakości  włóknin,  wyposażona  w  sztywnik  zapewniający  łatwe 
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki, gramatura min. 58 g/m2 - 
10000 szt. 

 W ogłoszeniu powinno być: poz. 1 - Maska chirurgiczna pełnobarierowa z wykonana 
z  trzech  warstw  wysokiej  jakości  włóknin,  wyposażona  w sztywnik  zapewniający 
łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki - 10000 szt. 

II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: CZĘŚĆ 2. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Grupa 2 poz. 1 - Zamawiający dopuszcza 

maski  chirurgiczne  pełnobarierowe,  wykonane  z  trzech  warstw  wysokiej  jakości 
włóknin, wyposażone w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu 
twarzy,  wiązanej  na  troki,  hypoalergicznej,  wygodnej,  zapewniającej  optymalną 
ochronę  dzięki  najwyższej  filtracji  bakteryjnej  i  odpowiedniemu  przyleganiu  do 
twarzy umożliwiając jednocześnie swobodne oddychanie, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych  wymogów  zawartych  w  SIWZ.  2.  Grupa  2  poz.  3  -  Zamawiający 
dopuszcza serwetę o wymiarze 150x200 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych
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wymogów  zawartych  w  SIWZ.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania 
serwety na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 200 cm, wykonanej z laminatu 2-
warstwowego  o  gramaturze  55  g/m2,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ 3. Grupa 2 poz. 4 - Zamawiający dopuszcza fartuch 
chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typy SMS o gramaturze 35 g/m2 
w  którym  szwy  ultradźwiękowe  znajdują  się  w  części  krytycznej  rękawa  pod 
warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów  zawartych  w  SIWZ,  Zamawiający 
dopuszcza  fartuchy  o  długościach:  L  -  130  cm  i  XL  -  150  cm,  pod  warunkiem 
spełnienia  pozostałych  wymogów  zawartych  w  SIWZ.,  Zamawiający  dopuszcza 
jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonanego z włókniny polipropylenowej 
typu SMS, z elastycznym mankietem min. 6 cm, wiązanie z tyłu tylko na troki, szwy 
ultradźwiękowe, gramatura min. 35 g/m2, rozmiar L, XL, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych  wymogów  zawartych  w  SIWZ  4.  Grupa  2  poz.  2  -  Zamawiający 
dopuszcza  w  serwecie  otwór  6x8  cm  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ., Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną wykonaną z 
laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o 
średnicy 7 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ, 
Zamawiający dopuszcza sterylne serwety z otworem 8x6cm i gramaturze 56 g/m2 pod 
warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów  zawartych  w  SIWZ.,  Zamawiający 
dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 7 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych 
wymogów zawartych w SIWZ.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: CZĘŚĆ 3. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Grupa 3 poz. 1 - Zamawiający dopuszcza 

uchwyt w rozmiarze 2,5 cmx26 cm. 
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