
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

Numer ogłoszenia: 231924 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219644 - 2014 data 01.07.2014 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.1.4. 
• W ogłoszeniu jest: Grupa 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe akrylowa, hydrofobowe, 

jednoczęściowe zwijalne do wszczepów wewnątrzgałkowych - soczewka jednoczęściowa - stopień 
uwodnienia poniżej 0,5% - średnica optyczna: 6,0 mm. - moc soczewki od +6,00 D do + 40,0 D (od 
+60,0 do 30,0 co 0,5D) - całkowita długość soczewki 13,0 mm. - współczynnik refrakcji 1,55. - w 
komplecie jednorazowy cartrige do implantacji. Ilość: 1400 szt. Grupa 2- Soczewki wewnątrzgałkowe 
tylno-komorowe akrylowa, hydrofobowe, jednoczęściowe zwijalne do wszczepów wewnątrzgałkowych
- soczewka jednoczęściowa - stopień uwodnienia poniżej 0,5% - filtr światła niebieskiego, - średnica 
części optycznej: 6,0 mm. - długość całkowita: 13,0 mm. - moc soczewki 6-30 D, - współczynnik 
refrakcji 1,55. - w komplecie jednorazowy cartrige do implantacji. Ilość: 100 sztuk Grupa 3- Soczewka 
wewnętrzgałkowa przedniokomorowa z PMMA - rozmiar części optycznej 5,5 mm - długość całkowita 
13 mm, - ukątowanie części haptycznych 0,5 mm - moc soczewki od 5 do 30 D (co 1 D) Ilość: 10 sztuk 
Grupa 4 - Sterylne, jednorazowe , zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji 
zaćmy ( typu Custom Pack). - jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, 
folią zabezpieczającą, workiem zbiorczym - 1 szt. - obłożenie na stolik 140 x 140 cm - 1szt. -fartuch - 1 
szt. -fartuch z ręcznikiem - 1 szt. -nóż slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt. -nóż do 
paracentezy 1,2 mm - 1szt. -tip 0,9 mm 30 ° -osłonka 0,9 mm - 1 szt. -kaseta wraz z drenami do aparatu 
Infiniti - 1 szt. -kaniula przedniokomorowa 25 G - 2 szt. -kaniula do hydrodysekcji 27 G - 2 szt. - 
cystotom - 1 szt. -strzykawka 3 ml - 5 szt. -strzykawka 20 ml - 1 szt. -strzykawka 5 ml - 1 szt. -osłonka 
gazowa na oko - 1szt. -plaster 2 szt. -gaziki 5x5 cm - 5 szt. -strzałki do osuszenia pola operacyjnego 
-złączka do głowicy - 1 szt. -rękawiczki nr 6,5 - 2 pary - sączki - 2 szt Ilość: 1500 2. Wykonawca 
zobowiązany będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku soczewkowego (depozyt) w 
ilości 101 szt. 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 fax-em 
przez osobę upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem. 3. Minimalny termin ważności 
sterylności dostarczanych wyrobów medycznych wynosić będzie (min. 12) miesięcy od daty dostawy. 
4. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679). 5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki 
oferowanych sterylnych wyrobów po 1 szt. do oceny soczewek w grupach 1, 2, 3 SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu Załączniku nr 5 
do SIWZ oraz stanowiły próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia... 
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• W ogłoszeniu powinno być: Grupa 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe akrylowa, 
hydrofobowe, jednoczęściowe zwijalne do wszczepów wewnątrzgałkowych - soczewka jednoczęściowa
- stopień uwodnienia poniżej 0,5% - średnica optyczna: 6,0 mm. - moc soczewki od +6,00 D do + 40,0 
D (od +6,0 do 30,0 co 0,5D) - całkowita długość soczewki 13,0 mm. - współczynnik refrakcji 1,55. - w 
komplecie jednorazowy cartrige do implantacji. Ilość: 1400 szt. Grupa 2- Soczewki wewnątrzgałkowe 
tylno-komorowe akrylowa, hydrofobowe, jednoczęściowe zwijalne do wszczepów wewnątrzgałkowych
- soczewka jednoczęściowa - stopień uwodnienia poniżej 0,5% - filtr światła niebieskiego, - średnica 
części optycznej: 6,0 mm. - długość całkowita: 13,0 mm. - moc soczewki 6-30 D, - współczynnik 
refrakcji 1,55. - w komplecie jednorazowy cartrige do implantacji. Ilość: 100 sztuk Grupa 3- Soczewka 
wewnętrzgałkowa przedniokomorowa z PMMA - rozmiar części optycznej 5,5 mm - długość całkowita 
13 mm, - ukątowanie części haptycznych 0,5 mm - moc soczewki od 5 do 30 D (co 1 D) Ilość: 10 sztuk 
Grupa 4 - Sterylne, jednorazowe , zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji 
zaćmy ( typu Custom Pack). - jednoczęściowe okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, 
folią zabezpieczającą, workiem zbiorczym - 1 szt. - obłożenie na stolik 140 x 140 cm - 1szt. -fartuch - 1 
szt. -fartuch z ręcznikiem - 1 szt. -nóż slit do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm - 1szt. -nóż do 
paracentezy 1,2 mm - 1szt. -tip 0,9 mm 30 ° -osłonka 0,9 mm - 1 szt. -kaseta wraz z drenami do aparatu 
Infiniti - 1 szt. -kaniula przedniokomorowa 25 G - 2 szt. -kaniula do hydrodysekcji 27 G - 2 szt. - 
cystotom - 1 szt. -strzykawka 3 ml - 5 szt. -strzykawka 20 ml - 1 szt. -strzykawka 5 ml - 1 szt. -osłonka 
gazowa na oko - 1szt. -plaster 2 szt. -gaziki 5x5 cm - 5 szt. -strzałki do osuszenia pola operacyjnego 
-złączka do głowicy - 1 szt. -rękawiczki nr 6,5 - 2 pary - sączki - 2 szt Ilość: 1500 2. Wykonawca 
zobowiązany będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku soczewkowego (depozyt) w 
ilości 101 szt. CZAS UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU 1/. czas uzupełnienia depozytu max 48 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 fax-em 
przez osobę upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem. 3. Minimalny termin ważności 
sterylności dostarczanych wyrobów medycznych wynosić będzie (min. 12) miesięcy od daty dostawy. 
4. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679). 5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki 
oferowanych sterylnych wyrobów po 1 szt. do oceny soczewek w grupach 1, 2, 3 SIWZ. Zamawiający 
wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu Załączniku nr 5 
do SIWZ oraz stanowiły próbkę oferowanego przedmiotu zamówienia... 

Kraków, dnia 10.07.2014 r. 


