
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 jestznany) _____
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 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
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego 
aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu rekonstrukcyjnego 
aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego opisanego w pkt III.3 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ,
stworzenie i utrzymanie depozytu w siedzibie Zamawiającego przez cały okres trwania umowy,
dostarczenie i serwisowanie następującego wyposażenia dla poszczególnych grup:
- instrumentarium umożliwiającego technikę małoinwazyjną do implantacji wyrobów,
- sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,
- systemu napędów (piła + wiertarka wraz z ostrzami )
- młotka pneumatycznego do opracowania bliższego końca kości udowej.
szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).
3. Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia obejmuje:
Grupa 1 -ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO – 90 kpl.
Grupa 2 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO- trzpien prosty - 50 kpl.
Grupa 3- ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl.
Grupa 4 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 40 kpl.
Grupa 5- ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO - 70 kpl.
Grupa 6- ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” - 50 kpl.
Grupa 7- ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 30 kpl.
Grupa 8- ENDOPROTEZY BARKU - 20 kpl
Grupa 9- Cement kostny i mieszalniki do cementu.
4. Wymagany minimalny termin ważności sterylności oferowanych wyrobów wynosi: min. 2 lata od daty
dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie terminu ważności sterylności 
oferowanych wyrobów .
5. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania niezmienności cen w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy.
6. Utworzony przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego depozyt będzie zawierał :
min. 3 szt. oferowanych wyrobów - w grupie 1,
min. 2 szt. oferowanych wyrobów - w grupach 2- 8,
min. 5 opakowań cementu z każdego rodzaju oraz mieszalników w ilości min. 5 szt. - w grupie 9 - aż do
wyczerpania ilości wyrobów przewidzianej w załączniku nr 5 do SIWZ. Wymagany czas uzupełniania 
depozytu
– max. 48 godziny od chwili zgłoszenia.
7. przekazanie wyposażenia (instrumentarium) dla danego typu oferowanych wyrobów nastąpi na zasadzie
użyczenia na czas umowy, wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia , wg poniższego zapisu:



dla grup 1- 5 pełne instrumentarium , (min. po 1 komplecie dla każdej grupy wyrobów),
w tym także dodatkowo dla grupy 1, system napędów (piła + wiertarka), dla grupy 5 i 6 system napędów (piła 
+
wiertarka wraz z ostrzami do pił - (min. 1 ostrze na każde 2 pkl. endoprotez)
w tym także dodatkowo dla grupy 2 - młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości udowej.
dla grup 5, 6 i 9 sprzęt do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem
8. Serwisowanie wyposażenia (instrumentarium) nastąpi w przypadku konieczności naprawy lub wymiany
uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie – max. 48 godziny od zgłoszenia dla niżej 
wymienionego sprzętu:
instrumentarium do implantacji wyrobów
sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem - czas naprawy lub wymiany uszkodzonego
elementu instrumentarium
systemu napędów (czas naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu instrumentarium)
młotka pneumatycznego (naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów instrumentarium)
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia dls minimum 4 osób
z personelu Zamawiającego w zakresie stosowania i wykorzystania oferowanych wyrobów. Ogólne warunki
szkolenia określa projekt umowy będący załącznikiem nr 4 do SIWZ.
10.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w
tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie
zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym objętym umową.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183100
Dodatkowe przedmioty 33697110
33183200
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 35/13
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: 2014-000789 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 003-002441 z dnia: 04/01/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
03/01/2014 (dd/mm/rrrr)
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:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4
Zamiast:
17/01/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) 
Powinno być:
24/01/2014 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8
Zamiast:
17/01/2014 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)
Powinno być:
24/01/2014 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:
Część nr : 8 Nazwa : ENDOPROTEZY BARKU -20 kpl
Tekst do dodania:
Zamawiający dopuszcza system modularny pozwalający na użycie opcji protezy połowiczej , całkowitej i 
odwróconej z możliwością wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy przy ewentualnej rewizji
Trzpień ramienny tytanowy , cementowy i bezcementowy w minimum 4 rozmiarach , kat szyjkowo
trzonowy ok 135 stopni. 
Głowa kości ramiennej bezcementowa w rozmiarach od 42 do 50 mm , część łopatkowa protezy cementowa 
w 3 rozmiarach z czterema gwintownikami , wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego 
na ścieranie.
Element łopatkowy bezcementowy , mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt
nachylenia .
Głowa elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40 mm, element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4
wersjach offsetu, Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40 mm w trzech 
wysokościach.
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-014837

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego 

Dr med. Zbigniew J. Król


