Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Kraków, dnia 9.05.2015 r.

Ogłoszenie dodatkowych informacji,
informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
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.zeromskiszpital.pl:

Przedmiot zamówienia

Zakup, dostaw a, montaż i
uruchomienie aparatur y medycznej/sprzętu medycznego dla
potrzeb Bloku Operacyjnego oraz Pracow ni Endoskopow ej
Szpitala Specjalist ycznego im. S. Żeromskiego w Krakow ie w raz
ze szkoleniem personelu (ZP 8/15) .
II.1.1)

Nazwa

nadana

zamówieniu:

II . 1. 2 ) Krótki opis za mów i eni a l ub zak upu: (poda no w pie rw otny m
ogł os ze ni u)
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej aparatury medycznej oraz sprzętu
medycznego rok produkcji 2015, ich dostawa, montaż i uruchomienie wraz ze szkoleniem
personelu w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, według poniższego zestawienia:
Grupa 1 – I. sprzęt laparoskopowy:
1/. zestaw laparoskopowy – urządzenia kolumna nr 1,
2/. zestaw laparoskopowy – urządzenia kolumna nr 2,
3/. zestaw narzędzi laparoskopowych – chirurgia, 4/. narzędzia standardowe,
5/. zestaw narzędzi laparoskopowych – ginekologia,
6/. resektoskop z elementami fisteroskopu,

7/. morcelator,
8/. narzędzia standardowe,
Grupa 2 – I. sprzęt endoskopowy:
1/. zestaw do videoendoskopii HDTV kpl. 1
2/. videogastroskop rutynowy HDTV – 2 szt.
3/. videogastroskop zabiegowy HDTV – 1 szt.
4/. videokolonoskop HDTV – 1 szt.
5/ system pozycjonowania magnetycznego ułożenia kolonoskopu z odpowiednim videokolonoskopem – 1 kpl.
6/ insuflator CO2
7/. videoduodenoskop – 2 szt.
8/. system do archiwizacji badań
II. zestaw do elektrochirurgii endoskopowej z argonem
1/. zestaw złożony z diatermii chirurgicznej i przyssawki argonowej.
2/. wyposażenie dodatkowe.
zwanych dalej sprzętem medycznym o parametrach opisanych w załącznikach o nazwie „Zestawienie
parametrów technicznych” do niniejszej SIWZ.
2. Sprzęt medyczny powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
Dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego w zakresie:
a) grupy 1 - 4 osoby z personelu średniego, w tym 2 techników w zakresie obsługi i wstępnego serwisowania
( diagnostyki ) dostarczonych urządzeń potwierdzonego certyfikatem
b) grupy 2 – ok. 4 lekarzy i 3 pielęgniarek.
4. Wykonawca zapewni oprogramowanie sprzętu medycznego w języku polskim .
5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny:
a) w zakresie grupy 1- min. 24 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru .
b) w zakresie grupy 2 - min. 36 m-cy za wyjątkiem zestawów do elektrochirurgii endoskopowej z argonem, na
który Zamawiający wymaga min. 24 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33100000
II.1.3) Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) ZP 8/15
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: 2015-047858 rok i numer dokumentu
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 073-128730 z dnia: 15/04/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/04/2015 (dd/mm/rrrr)
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.4) Zamiast:
22/05/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 01/06/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.8) Zamiast:
22/05/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 01/06/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Szpitala
Dr med. Zbigniew J. Król

