
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

Kraków, dnia 18.12.2012
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 126229400/ 126229487
Osoba do kontaktów: Barbara Urban
E-mail: zpubl@interia.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Grupa 1 – Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz siatki do naprawy dna miednicy 
mniejszej;
Grupa 2 – Drobny sprzęt medyczny
Grupa 3 – Zestawy do podawania diet przez pompy
Grupa 4 – Anestezjologiczny sprzęt jednorazowy
Grupa 5 - sterylne zestawy jednorazowe
Grupa 6 - Artykuły higieniczne jednorazowego użytku
Grupa 7 - Staplery jednorazowe okrężne i liniowe oraz ładunki do staplera wielorazowego użytku
Grupa 8 - Niejałowa odzież jednorazowego użytku
Grupa 9 - Niejałowa bielizna jednorazowego użytku
Grupa 10 - Podpaski ginekologiczne
Grupa 11 - Bielizna operacyjna wielorazowego użytku zgodnie z normą PN-EN 13795 dla 
standardowego
ryzyka
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Główny przedmiot 33000000
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 8
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 39/2012
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: 2012-165819 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 233-383117 z dnia: 04/12/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/11/2012 (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:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 2.
26. Jednorazowa igła do
identyfikatora nerwów obwodowych
Stimuplex Hns 12, rozmiar
22G/50mm - 600 szt.
Powinno być:



Grupa 2A:
poz.1. Jednorazowa igła do
identyfikatora nerwów obwodowych
Stimuplex Hns 12, rozmiar
22G/50mm - 600 szt.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 2.
1.Testy urazowe Helicobacter Pylon -
900 szt.
2. Opaski identyfikacyjne dla
niemowląt przeźroczyste dobrze
zapinające się z polem do opisu,
sterylna - 24 000 szt
3. Opaski identyfikacyjne dla
dorosłych - 56 000 szt
4. Papier do Ekg Ascard 4 z
nadrukiem 112mm, zapewniający
czytelny zapis bez możliwości
rozmazywania - 2 400
5. Słuchawki lekarskie K-1 - 50 szt.
6. Ciśnieniomierz mechaniczny z
rękawem dla dorosłych - 30 szt.
Powinno być:
Grupa 2B
1.Testy urazowe Helicobacter Pylon -
900 szt.
2. Opaski identyfikacyjne dla
niemowląt przeźroczyste dobrze
zapinające się z polem do opisu,
sterylna - 24 000 szt
3. Opaski identyfikacyjne dla
dorosłych - 56 000 szt
4. Papier do Ekg Ascard 4 z
nadrukiem 112mm, zapewniający
czytelny zapis bez możliwości
rozmazywania - 2 400
5. Słuchawki lekarskie K-1 - 50 szt.
6. Ciśnieniomierz mechaniczny z
rękawem dla dorosłych - 30 szt.
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7. Zestawy do pompy dojelitowej
Flocare Infiniti - 600 szt
8. Zgłębniki do żywienia
dojelitowego, przeźroczyste,
poliuretanowe z niebieska linią
kontrastującą w promieniach RTG
– końcówka z dwoma otworami
bocznymi CH 08,10/130 - 400 szt.
9. Szczoteczki chirurgiczne Super
Brush - 400 szt.
10. Szczoteczki cytologiczna - 1 600
szt.
11. Uromedium – zestawy podłoży
transportowo-wzrsotowych
stosowany do bezpośredniego
posiewu moczu - 180 szt
12. Bakteriologiczne zestawy z
podłożem Amies - 1 500 szt.
13. Szczoteczki chirurgiczne Super
Brush - 400 szt.
14. Myjki w postaci rękawicy do
mycia pacjentów, zawierający środek
myjący - 50 000 szt.



7. Zestawy do pompy dojelitowej
Flocare Infiniti - 600 szt
8. Zgłębniki do żywienia
dojelitowego, przeźroczyste,
poliuretanowe z niebieska linią
kontrastującą w promieniach RTG
– końcówka z dwoma otworami
bocznymi CH 08,10/130 - 400 szt.
9. Szczoteczki cytologiczna - 1 600
szt.
10. Uromedium – zestawy podłoży
transportowo-wzrsotowych
stosowany do bezpośredniego
posiewu moczu - 180 szt
11. Bakteriologiczne zestawy z
podłożem Amies - 1 500 szt.
12. Szczoteczki chirurgiczne Super
Brush - 400 szt.
13. Myjki w postaci rękawicy do
mycia pacjentów, zawierający środek
myjący - 50 000 szt.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 2
15. Kranik odcinający - -trójdrożny
do terapii dożylnej, wykonany z
poliwęglanu, tworzywa odpornego
na mechaniczne pęknięcia oraz
na wszystkie leki. Kranik ma
posiadać wyczuwalny i optyczny
identyfikator pozycji otwarty/
zamknięty, trójramienne pokrętło,
jałowy, 1 x użytku. Zabezpieczony
fabrycznie zamontowanymi korkami.
- 14 000 szt.
16. Kranik odcinający - -trójdrożny
do terapii dożylnej, wykonany z
poliwęglanu, tworzywa odpornego
na mechaniczne pęknięcia oraz
na wszystkie leki. Kranik ma
posiadać wyczuwalny i optyczny
identyfikator pozycji otwarty/
zamknięty, trójramienne pokrętło,
jałowy, 1 x użytku z przedłużaczem
7-10cm nie zawierającym DEHP z
dodatkowym portem do iniekcji - 1
000 szt.
17. Kaniula od 0,8 do 2,0 wykonane
z PTFE, z zastawką antyzwrotną
zapobiegająca zwrotnemu
wypływowi krwi w momencie
wkłucia. Na opakowaniu fabrycznie
nadrukowana informacja o braku
zawartości lateksu w kaniuli.
Powinno być:
Grupa 2C
1. Kranik odcinający - -trójdrożny
do terapii dożylnej, wykonany z
poliwęglanu, tworzywa odpornego
na mechaniczne pęknięcia oraz
na wszystkie leki. Kranik ma
posiadać wyczuwalny i optyczny
identyfikator pozycji otwarty/
zamknięty, trójramienne pokrętło,
jałowy, 1 x użytku. Zabezpieczony
fabrycznie zamontowanymi korkami.



- 14 000 szt.
2. Kranik odcinający - -trójdrożny
do terapii dożylnej, wykonany z
poliwęglanu, tworzywa odpornego
na mechaniczne pęknięcia oraz
na wszystkie leki. Kranik ma
posiadać wyczuwalny i optyczny
identyfikator pozycji otwarty/
zamknięty, trójramienne pokrętło,
jałowy, 1 x użytku z przedłużaczem
7-10cm nie zawierającym DEHP z
dodatkowym portem do iniekcji - 1
000 szt.
3. Kaniula od 0,8 do 2,0 wykonane
z PTFE, z zastawką antyzwrotną
zapobiegająca zwrotnemu
wypływowi krwi w momencie
wkłucia. Na opakowaniu fabrycznie
nadrukowana informacja o braku
zawartości lateksu w kaniuli.
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Pakowana w sztywne opakowanie
typu Tyvec zabezpieczające przed
utrata jałowości - 5 000 szt.
18. Zawór do bezigłowego
dostępu żylnego i tętniczego,
bez wewnętrznych części
mechanicznych, kompatybilny
z końcówką luer i luer lock, z
silikonową, podzielną membraną
osadzoną na plastykowym,
przeźroczystym konektorze o
przepływie min, 30l/h - 1 000 szt
Pakowana w sztywne opakowanie
typu Tyvec zabezpieczające przed
utrata jałowości - 5 000 szt.
4. Zawór do bezigłowego
dostępu żylnego i tętniczego,
bez wewnętrznych części
mechanicznych, kompatybilny
z końcówką luer i luer lock, z
silikonową, podzielną membraną
osadzoną na plastykowym,
przeźroczystym konektorze o
przepływie min, 30l/h - 1 000 szt
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 4.
9. Zestawy do drenażu
przezskórnego metodą
dwustopniową 6F/26 - 60 szt.
Powinno być:
Grupa 4A
1. Zestawy do drenażu
przezskórnego metodą
dwustopniową 6F/26 - 60 szt
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 4.
1. Filtry mechaniczne z hydrofobową,
harmonijkową warstwą filtracyjną,
o potwierdzonej certyfikatem



skuteczności filtracji klasy HEPA 13,
o skuteczności przeciwbakteryjnej:
99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999
%, przestrzeni martwej 80ml,
oporach przepływu 2,0 cm H20
przy 60 l/min, z funkcją wymiennika
ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31,6 mg
H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i
maksymalnej objętości oddechowej
Vt 300-1200 ml nadrukowanej
na obwodzie filtra, waga 37g, ze
złączem prostym, sterylny, z portem
kapno - 1 000 szt
Powinno być:
Grupa 4B
1. Filtry mechaniczne z hydrofobową,
harmonijkową warstwą filtracyjną,
o potwierdzonej certyfikatem
skuteczności filtracji klasy HEPA 13,
o skuteczności przeciwbakteryjnej:
99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999
%, przestrzeni martwej 80ml,
oporach przepływu 2,0 cm H20
przy 60 l/min, z funkcją wymiennika
ciepła i wilgoci o nawilżeniu 31,6 mg
H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i
maksymalnej objętości oddechowej
Vt 300-1200 ml nadrukowanej
na obwodzie filtra, waga 37g, ze
złączem prostym, sterylny, z portem
kapno - 1 000 szt
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamiast:
Grupa 2.
27. Zestaw do znieczuleń ciągłych
splotów i nerwów obwodowych
współpracujący z urządzeniem
Stimuplex, rozmiar 18G - 600 szt.
Powinno być:
Grupa 2.
27. zestaw do znieczuleń ciągłych
splotów i nerwów obwodowych
współpracujący z urządzeniem
Stimuplex, rozmiar 18 G - zestaw z
igłą 18 g x 80 mm i ścięciem szlifu
igły 15 stopni
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Grupa 2: 4 489,00 PLN.
Grupa 4: 1 352,00 PLN.
Powinno być:
Grupa 2:2064,00 PLN.
Grupa 4: 1 212,00 PLN.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub
zakupu
Zamiast:
Grupa 1 – Taśmy do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu
oraz siatki do naprawy dna miednicy
mniejszej;
Grupa 2 – Drobny sprzęt medyczny.
Grupa 3 – Zestawy do podawania



diet przez pompy.
Powinno być:
Grupa 1 – Taśmy do leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu
oraz siatki do naprawy dna miednicy
mniejszej;
Grupa 2 – Drobny sprzęt medyczny.
Grupa 2A - Paski do glukometrów
Grupa 2B - Sprzęt anestezjologiczny
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Grupa 4 – Anestezjologiczny sprzęt
jednorazowy.
Grupa 5 - sterylne zestawy
jednorazowe.
Grupa 6 - Artykuły higieniczne
jednorazowego użytku.
Grupa 7 - Staplery jednorazowe
okrężne i liniowe oraz ładunki do
staplera wielorazowego użytku.
Grupa 8 - Niejałowa odzież
jednorazowego użytku.
Grupa 9 - Niejałowa bielizna
jednorazowego użytku.
Grupa 10 - Podpaski ginekologiczne.
Grupa 11 - Bielizna operacyjna
wielorazowego użytku zgodnie
z normą PN-EN 13795 dla
standardowego ryzyka.
Grupa 2C - Kraniki, kaniule i zawory
Grupa 3 – Zestawy do podawania
diet przez pompy.
Grupa 4 – Anestezjologiczny sprzęt
jednorazowy.
Grupa 4A - Zestawy do drenażu
przezskórnego
Grupa 4B - Filtry mechaniczne
Grupa 5 - sterylne zestawy
jednorazowe.
Grupa 6 - Artykuły higieniczne
jednorazowego użytku.
Grupa 7 - Staplery jednorazowe
okrężne i liniowe oraz ładunki do
staplera wielorazowego użytku.
Grupa 8 - Niejałowa odzież
jednorazowego użytku.
Grupa 9 - Niejałowa bielizna
jednorazowego użytku.
Grupa 10 - Podpaski ginekologiczne.
Grupa 11 - Bielizna operacyjna
wielorazowego użytku zgodnie
z normą PN-EN 13795 dla
standardowego ryzyka.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Zamiast: Powinno być:
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:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Tekst do dodania:
Wysokość Wadium dla poszczególnych grup w związku
z wydzieleniem grup
Grupa 2A - Paski do glukometrów - 1 176,00 zł
Grupa 2B - Sprzęt anestezjologiczny - 895,00 zł
Grupa 2C - Kraniki, kaniule i zawory - 354,00 zł



Grupa 4A - Zestawy do drenażu przezskórnego - 60,00
zł
Grupa 4B - Filtry mechaniczne - 80,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia Część nr: 7 Nazwa:
Grupa 7 5)
Tekst do dodania:
5)Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert
równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Za
równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna
przedmiot o parametrach nie gorszych niż wskazane w
specyfikacji.
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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