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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

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:  Urszula Gawin

E-mail:  zpubl@szpital-zeromskiego.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawę sterylnego sprzętu jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami
medycznymi zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33140000  
Dodatkowe przedmioty 33141200  
 33141320  
 33141620  
 33141640  
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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 8/2016

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:   2016-050881   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 079-139915  z dnia:  22/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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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:
Część nr: 9 Nazwa: Grupa 9

Zamiast:

1)Krótki opis
1 Strzykawka insulinowa z
zamontowaną igłą 0,3 x13mm szt
600.
2 Strzykawka 3 częściowa do pomp
infuzyjnych, czarna nominalna skala,
logo producenta i typ strzykawki na
cylindrze, poj. 20ml szt 500.
3 Taśma falista, pozwalająca
na pasywny drenaż otwarty
zainfekowanych ran, które muszą
pozostać niezamknięte. W
komplecie agrafka zapobiegająca
przemieszczaniu się taśmy falistej w
głąb rany i wyraźnie wskazująca jej
położenie. Długość drenu 400mm,
szerokość drenu 30mm szt 200.
4 Łączniki Y do drenów rozmiary
7-7-7mm, 9-9-9mm do wyboru
zamawiającego szt 500.
5 Cewnik typu Foley, silikonowany,
balon pojemności 3ml opakowanie
zewnętrzne foliowo-papierowe i
wewnętrzne foliowe., z prowadnicą,

Powinno być:

1)Krótki opis
1 Strzykawka insulinowa z
zamontowaną igłą 0,3 x13mm szt
600.
2 Strzykawka 3 częściowa do pomp
infuzyjnych, czarna nominalna skala,
logo producenta i typ strzykawki na
cylindrze, poj. 20ml szt 500.
3 Taśma falista, pozwalająca
na pasywny drenaż otwarty
zainfekowanych ran, które muszą
pozostać niezamknięte. W
komplecie agrafka zapobiegająca
przemieszczaniu się taśmy falistej w
głąb rany i wyraźnie wskazująca jej
położenie. Długość drenu 400mm,
szerokość drenu 30mm szt 200.
4 Łączniki Y do drenów rozmiary
7-7-7mm, 9-9-9mm do wyboru
zamawiającego szt 500.
5 Cewnik typu Foley, silikonowany,
balon pojemności 3ml opakowanie
zewnętrzne foliowo-papierowe i
wewnętrzne foliowe., z prowadnicą,
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długość min 290mm, CH6-10,
sterylizowany radiacyjnie szt 600.
6 Cewnik typu Foley, silikonowany,
balon pojemności 5-10 lub 30ml do
wyboru zamawiającego, opakowanie
zewnętrzne foliowo papierowe i
wewnętrzne foliowe, CH 12-24,
sterylizowany radiacyjnie szt 23 000.
7 Cewnik typu nelaton, z
medycznego PCV, długość robocza
360mm, CH 6-22 szt 3 000.
8 Cewnik Pezzer 4 otwory boczne
długość minimum 40 cm oraz
podwójne pakowane w wewnętrzny
worek foliowy oraz zewnętrzne
opakowanie folia-papier nr:18 – 34
szt 100.
9 Zestaw do pomiaru diurezy
godzinowej, sterylny. Dren łączący
150 cm, łącznik do cewnika foley
wyposażony w płaski, łatwy do
zdezynfekowania bezigłowy port do
pobierania próbek, oraz w uchylną
zastawkę antyzwrotną, na wejściu
do komory dren zabezpieczony
spiralą antyzagięciową na odcinku
min. 5 cm, komora pomiarowa 500
ml, wyposażona w zabudowany,
niemożliwy do przekłucia filtr
hydrofobowy, cylindryczna komora
precyzyjnego pomiaru wyskalowana
linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml,
z cyfrowym oznaczeniem co 5
ml, komory pomiarowej od 40 do
90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml
co 10 ml. Opróżnianie komory
poprzez przekręcenie zaworu o
90 st. bez manewrowania komorą,
niewymienny worek na mocz
2000 ml połączony fabrycznie
posiadający filtr hydrofobowy,
zastawkę antyzwrotnąoraz kranik
typu T podwieszany ku górze w
otwartej zakładce. Worek skalowany
co 100 ml od 25 ml. Możliwość
podwieszania zestawu na minimum
3 niezależne sposoby szt 150.
10 Worek do dobowej zbiórki
moczu dla dorosłych 2L Sterylny, z
zastawką antyzwrotną i kranikiem
spustowym szt 40 000.
11 worek do pobierania moczu dla
dziewczynek szt 1 500.
12 Worek do pobierania moczu dla
chłopców szt 1 500.

długość min 290mm, CH6-10,
sterylizowany radiacyjnie szt 600.
6 Cewnik typu Foley, silikonowany,
balon pojemności 5-10 lub 30ml do
wyboru zamawiającego, opakowanie
zewnętrzne foliowo papierowe i
wewnętrzne foliowe, CH 12-24,
sterylizowany radiacyjnie szt 23 000.
7 Cewnik typu nelaton, z
medycznego PCV, długość robocza
360mm, CH 6-22 szt 3 000.
8 Cewnik Pezzer 4 otwory boczne
długość minimum 40 cm oraz
podwójne pakowane w wewnętrzny
worek foliowy oraz zewnętrzne
opakowanie folia-papier nr:18 – 34
szt 100.
9 Zestaw do pomiaru diurezy
godzinowej, sterylny. Dren łączący
150 cm, łącznik do cewnika foley
wyposażony w płaski, łatwy do
zdezynfekowania bezigłowy port do
pobierania próbek, oraz w uchylną
zastawkę antyzwrotną, na wejściu
do komory dren zabezpieczony
spiralą antyzagięciową na odcinku
min. 5 cm, komora pomiarowa 500
ml, wyposażona w zabudowany,
niemożliwy do przekłucia filtr
hydrofobowy, cylindryczna komora
precyzyjnego pomiaru wyskalowana
linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml,
z cyfrowym oznaczeniem co 5
ml, komory pomiarowej od 40 do
90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml
co 10 ml. Opróżnianie komory
poprzez przekręcenie zaworu o
90 st. bez manewrowania komorą,
niewymienny worek na mocz
2000 ml połączony fabrycznie
posiadający filtr hydrofobowy,
zastawkę antyzwrotnąoraz kranik
typu T podwieszany ku górze w
otwartej zakładce. Worek skalowany
co 100 ml od 25 ml. Możliwość
podwieszania zestawu na minimum
3 niezależne sposoby szt 150.
10 Worek do dobowej zbiórki
moczu dla dorosłych 2L Sterylny, z
zastawką antyzwrotną i kranikiem
spustowym szt 40 000.
11 worek do pobierania moczu dla
dziewczynek szt 1 500.
12 Worek do pobierania moczu dla
chłopców szt 1 500.
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13 Kanki doodbytnicze, odporne na
zaginanie CH16-20 dł 250mm szt
600.
14 Cewnik rektalny, dwa otwory
boczne, atraumatyczny zamknięty
koniec, odporne na zaginanie
CH24-36 dł 400mm szt 2 000.
15 Przewód do cystokopu i
rektoskopu z jedną końcówką,
pakowany pojedynczo szt 500.
16 Przewód do cystokopu i
rektoskopu z dwoma końcówkami,
pakowany pojedynczo szt 1 500.
17 Cewniki do karmienia niemowląt
z medycznego PCV, skalowane
co 1cm, informacja o możliwości
używania do 4 tygodni nadrukowana
fabrycznie przez producenta na
opakowaniu, rozmiary CH 5,6,8,10
szt 200.
18 Cewnki do karmienia dla
dorosłych wykonane z medycznego
PCV, sterylne szt 500.
19 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w OE.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
6- 12,
długość 800mm lub 1250mm do
wyboru zamawiającego szt 600.
20 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
14 – 16,
długość 1250mm szt 3 000.
21 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
18 – 20,
długość 1500mm szt 7 000.
22 Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22 –
36, wykonany z PCV, powierzchnia
zmrożona, długość 1500mm

13 Kanki doodbytnicze, odporne na
zaginanie CH16-20 dł 250mm szt
600.
14 Cewnik rektalny, dwa otwory
boczne, atraumatyczny zamknięty
koniec, odporne na zaginanie
CH24-36 dł 400mm szt 2 000.
15 Przewód do cystokopu i
rektoskopu z jedną końcówką,
pakowany pojedynczo szt 500.
16 Przewód do cystokopu i
rektoskopu z dwoma końcówkami,
pakowany pojedynczo szt 1 500.
17 Cewniki do karmienia niemowląt
z medycznego PCV, skalowane
co 1cm, informacja o możliwości
używania do 4 tygodni nadrukowana
fabrycznie przez producenta na
opakowaniu, rozmiary CH 5,6,8,10
szt 200.
18 Cewnki do karmienia dla
dorosłych wykonane z medycznego
PCV, sterylne szt 500.
19 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w OE.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
6- 12,
długość 800mm lub 1250mm do
wyboru zamawiającego szt 600.
20 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
14 – 16,
długość 1250mm szt 3 000.
21 Zgłębniki żołądkowe wykonane
z PCV o medycznej jakości i
twardości, konektor typu luer w
kolorze odpowiadającym
rozmiarowi, sterylizowane w EO.
Konektory zgłębników wyposażone
we wkładki redukcyjne. Rozmiary CH
18 – 20,
długość 1500mm szt 7 000.
22 Zgłębnik żołądkowy, rozmiar 22 –
36, wykonany z PCV, powierzchnia
zmrożona, długość 1500mm
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opakowanie folia – papier, sterylny
szt 2 000.
23 Przedłużacz do pompy infuzyjnej,
długość od 10cm do 25cm z
kranikiem trójdrożnym typu Luer
Lock, z wyczuwalnym i optycznym
identyfikatorem pozycji szt 15 000.
24 Strzykawka jednorazowego
użytku z igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x
16 szt 20 000.
25 Filtr przeciwbakteryjny
do przetaczania płynów
infuzyjnych i leków, z dodatnio
naladowaną membraną 0,2
μ zatrzymującą endotoksyny,
zatrzymującą pęcherzyki
powietrza, mikroorganizmy,
bakterie, grzyby,drożdże, czastki
nieorganiczne, do stosowania
do 96h,z krótkimi liniami bez
DEHP przed i za filtrem –
3cm ,objętość wypełnienia zestawu
0,5 ml,powierzchnia filtrowania 1,6
cm2, przepływ 2 ml/min.z zastawką
antyzwrotną zapobiegająca cofaniu
się krwi w kierunku filtra oraz
specjalną zatyczką typu Flowstop,
która umożliwia wypełnienie i
odpowietrzenie zestawu przed
podłączeniem do linii infuzyjnej przy
zachowaniu jego sterylności szt 100.
26 Zatyczka do cewnika schodkowa
szt 23 000.
27 Kaniula do wlewów dożylnych
wykonana z PTFE, całkowicie
widoczna w USG, bez pasków
radiocieniujących, bez dodatkowego
portu bocznego, ze zdejmowanym
uchwytem ułatwiającym
wprowadzenie kaniuli do naczynia,
wyposażona w zastawkę
antyzwrotną, elastyczne skrzydełka
mocujące, kaniula o przepływie
13 ml/min, sterylna. Pakowana w
opakowanie Tyvek zabezpieczające
przed utratą jałowości, bez
zawartości celulozy, odporne na
rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G
szt 13 000.
28 Nakłuwacz hematologiczny dla
dorosłych typu medlance szt 1 000.
29 Nakłuwacz hematologiczny dla
dzieci typu medlance szt 4 000.
30 Cewnik Tiemann wykonanyz
medycznego PCV, rozmiary CH 8
-18, długość robocza 360mm szt 2
500.

opakowanie folia – papier, sterylny
szt 2 000.
23 Przedłużacz do pompy infuzyjnej,
długość od 10cm do 25cm z
kranikiem trójdrożnym typu Luer
Lock, z wyczuwalnym i optycznym
identyfikatorem pozycji szt 15 000.
24 Strzykawka jednorazowego
użytku z igłą do tuberkuliny, igła 0,5 x
16 szt 20 000.
25 Filtr przeciwbakteryjny
do przetaczania płynów
infuzyjnych i leków, z dodatnio
naladowaną membraną 0,2
μ zatrzymującą endotoksyny,
zatrzymującą pęcherzyki
powietrza, mikroorganizmy,
bakterie, grzyby,drożdże, czastki
nieorganiczne, do stosowania
do 96h,z krótkimi liniami bez
DEHP przed i za filtrem –
3cm ,objętość wypełnienia zestawu
0,5 ml,powierzchnia filtrowania 1,6
cm2, przepływ 2 ml/min.z zastawką
antyzwrotną zapobiegająca cofaniu
się krwi w kierunku filtra oraz
specjalną zatyczką typu Flowstop,
która umożliwia wypełnienie i
odpowietrzenie zestawu przed
podłączeniem do linii infuzyjnej przy
zachowaniu jego sterylności szt 100.
26 Zatyczka do cewnika schodkowa
szt 23 000.
27 Kaniula do wlewów dożylnych
wykonana z PTFE, całkowicie
widoczna w USG, bez pasków
radiocieniujących, bez dodatkowego
portu bocznego, ze zdejmowanym
uchwytem ułatwiającym
wprowadzenie kaniuli do naczynia,
wyposażona w zastawkę
antyzwrotną, elastyczne skrzydełka
mocujące, kaniula o przepływie
13 ml/min, sterylna. Pakowana w
opakowanie Tyvek zabezpieczające
przed utratą jałowości, bez
zawartości celulozy, odporne na
rozdarcie, wilgoć. Rozmiar 24G, 26G
szt 13 000.
28 Nakłuwacz hematologiczny dla
dorosłych typu medlance szt 1 000.
29 Nakłuwacz hematologiczny dla
dzieci typu medlance rozmiar 1,8
mm szt 4 000.
30 Cewnik Tiemann wykonanyz
medycznego PCV, rozmiary CH 8
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31 Cewnik Tiemann wykonanyz
medycznego PCV, rozmiary CH – 20,
długość robocza 360mm szt 600.
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
20.5.2010 o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.
876 z późn. zm.), tj. posiadać
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.

-18, długość robocza 360mm szt 2
500.
31 Cewnik Tiemann wykonanyz
medycznego PCV, rozmiary CH – 20,
długość robocza 360mm szt 600.
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
20.5.2010 o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.
876 z późn. zm.), tj. posiadać
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.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) termin składania ofert

Zamiast:
31/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) warunki otwarcia ofert

Zamiast:
31/05/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/06/2016   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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-066001
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