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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

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

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: 12 622-94-00; 12
622-94-87

Osoba do
kontaktów: Elżbieta Jastrzębska- Kukawka

E-mail: zpubl@interia.pl Faks: 12-622-94-00

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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z PMMA, soczewek wewnątrzgałkowych z korektą astygmatu oraz jednorazowych
kompletów operacyjnych z kasetąSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych akrylowych, soczewek wewnątrzgałkowych z PMMA, soczewek
wewnątrzgałkowych z korektą astygmatu oraz jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych niezbędnych do przeprowadzania zabiegów
usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wg następującego zestawienia:
1) soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe akrylowe, hydrofobowe, jednoczęściowe zwijalne do wszczepów
wewnątrzgałkowych w ilości 1100 szt.
2) soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe z PMMA do wszczepów wewnątrzgałkowych w ilości 40 szt.
3) soczewki wewnątrzgałkowe tylno-komorowe akrylowe, hydrofobowe, jednoczęściowe zwijalne do wszczepów
wewnątrzgałkowych z korekcją astygmatyzmu w ilości 30 szt.
4) sterylne jednorazowe, zbiorczo zapakowane komplety operacyjne wraz z kasetą do operacji zaćmy w ilości
1100 szt.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku soczewkowego w ilości
80 szt. (Soczewek wewnątrzgałkowych tylno- komorowych - PMMA i soczewek wewnątrzgałkowych tylno -
komorowych z filtrem.)
CZAS UZUPEŁNIANIA DEPOZYTU:
1/. czas uzupełnienia depozytu max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego.
2/.dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 72 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 72 godzin od telefonicznego
zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego fax-em przez osobę upoważnioną
przez Lekarza Kierującego Oddziałem.
3. Minimalny okres przydatności do użycia materiałów medycznych powinien wynosić min. 12 miesięcy od daty
dostawy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych, niż określone w pkt
1, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty prospektów, folderów lub opisów technicznych
oferowanych wyrobów potwierdzających parametry oferowanych wyrobów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty opinii zawartych w listach referencyjnych z ośrodków
okulistycznych w tym klinicznych oraz opracowań - prace w literaturze medycznej.
7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć próbki oferowanych sterylnych wyrobów po 1 szt. do oceny klinicznej
soczewek opisanych w pkt III. 1 ppkt. 1), 2), 3), SIWZ - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby złożone próbki odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w Załączniku
nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz asortymentowo – cenowy oraz stanowiły próbkę
oferowanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą próbek, bądź gdy wystąpi niezgodność próbki z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ, Zamawiający odrzuci ofertę .

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33731110

Dodatkowe przedmioty 33141620
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z PMMA, soczewek wewnątrzgałkowych z korektą astygmatu oraz jednorazowych
kompletów operacyjnych z kasetąSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP 13/10

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-073457 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
112-170291

z dnia
11/06/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2010 (dd/mm/rrrr)
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z PMMA, soczewek wewnątrzgałkowych z korektą astygmatu oraz jednorazowych
kompletów operacyjnych z kasetąSEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

II.1.2 2. Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia w
siedzibie Zamawiającego banku
soczewkowego w ilości 80 szt. w
(soczewek wewnątrzgałkowych
tylno- komorowych - PMMA i
soczewek wewnatrz gałkowych
tylno- komorowych z filtrem )
8. Wykonawca zobowiązany
jest do dołączenia do oferty
opinii zawartych w listach
referencyjnych z ośrodków
okulistycznych w tym klinicznych
oraz opracowań - prace w
literaturze medycznej.

2. Wykonawca zobowiązany
będzie do prowadzenia w
siedzibie Zamawiającego banku
soczewkowego w ilości 80 szt. w
(soczewek wewnątrzgałkowych
tylno- komorowych - PMMA i
soczewek wewnatrz gałkowych
tylno- komorowych z filtrem )
Zamawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania
utworzenia depozytu
składającego się z 80 soczewek
zwijalnych wewnątrzgałkowych
tylnokomorowych z filtrem i 7
soczewek PMMA.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

8. Wykonawca zobowiązany
jest do dołączenia do oferty
opinii zawartych w listach
referencyjnych z ośrodków
okulistycznych w tym klinicznych
oraz opracowań - prace w
literaturze medycznej.
Zamawiający dopuszcza obok
listów referencyjnych (w
rozumieniu opinii medycznej
oferowanego materiału
medycznego) opinie o
oferowanych soczewkach
zawarte w piśmiennictwie
medycznym - również
obcojezycznym, przy
równoczesnym dołączeniu do
oferty wykazu zrealizowanych
dostaw wraz z ich
potwierdzeniem w zakresie
przewidzianym w pkt. IV pkt 1
SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4 23/07/2010 10:00 30/07/2010 10:00

IV.3.8 23/07/2010 10:30 30/07/2010 10:30
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
08/07/2010  (dd/mm/rrrr)
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