
Numer ogłoszenia: 162380 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 149624 - 2011 data 08.06.2011 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: III.5. 
• W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty, pod rygorem 

odrzucenia oferty, kosztorysów ofertowych wykonanych na podstawie przedmiarów robót. 
2. Oświadczenie, że żywotność baterii akumulatorów żelowych wynosi .. ( min. 10 ) lat.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty, pod 
rygorem odrzucenia oferty, kosztorysów ofertowych wykonanych na podstawie 
przedmiarów robót. 2. Oświadczenie, że żywotność baterii akumulatorów żelowych 
wynosi .. ( min. 10 ) lat. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i używania wymagane prawem, a w szczególności: a) deklaracje 
zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) b) certyfikat 
jednostki notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją 
pomiarową, IIa, IIb, III) c) wpis /zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i 
podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy 
wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w 
innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej 
ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) lub zgłoszenie/powiadomienie do 
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych (zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.) 
- w takim przypadku należy złożyć stosowne wyjaśnienie. W przypadku produktów, które 
nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 
107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż wyżej 
wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. 
pkt. 3 DOTYCZY Systemu rurociągowego do gazów medycznych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 22.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Młodości 10, 31-908 
Kraków, pok. 101.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 27.06.2011 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. 
Młodości 10, 31-908 Kraków, pok. 101.. 


