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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33276 - 2013 data 24.01.2013 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: II.1.3. 
 W ogłoszeniu jest: Grupa I - Do każdego typu gwoździa wymagane jest użyczenie na czas umowy oddzielne 

instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.. 
 W ogłoszeniu powinno być: Grupa I - Do każdego typu gwoździa  wymagane jest użyczenie  na czas umowy 

oddzielne instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami z wyjątkiem instrumentarium dot. grupy 1 (poz. 6, 7, 20, 
21), w której Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi do zabiegu w czasie do 48 h od zgłoszenia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. 
 W ogłoszeniu jest: Grupa VI : -śruby korowe samotnące 4,5mm. 
 W ogłoszeniu powinno być: GRUPA VI ŚRUBO-PŁYTKI - -śruby korowe samogwintujace 4,5mm. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala 31-913 Kraków, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66,pokój nr 21.. 
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala 31-913 Kraków, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pokój 
nr 21.. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

 Grupa I -Poz. 8. Zamawiający dopuszcza płytki kompresyjne pod śruby korowe 3.5 mm i płytki blokowane pod 
śruby blokowane samogwintujące 4.0 mm 

 Grupa I-Poz. 9. Zamawiający dopuszcza płytki kompresyjne pod śruby korowe 4.5 mm i płytki blokowane pod  
śruby blokowane samogwintujące 5.0 mm 

 Grupa  I-  Poz.  10.  Zamawiający  dopuszcza  płytki  rekonstrukcyjne  blokowane  pod  śruby  blokowane 
samogwintujące 4.0 mm 

 Grupa  I  -Poz.  11.  Zamawiający  dopuszcza  płytki  modelowane  anatomicznie  do  bliższej  nasady  ramienia  z  
naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0 mm 

 Grupa I- Poz. 12. Zamawiający dopuszcza płytki do złamań nasady dalszej kości promieniowej z otworami pod 
śruby korowe i śruby blokowane samogwintujące, które blokują się w płytce przez plastyczne wytworzenie gwintu  
w trakcie wkręcania 

 Grupa  I-  Poz.  13.  Zamawiający  dopuszcza  płyty  kształtowe  blokowane  do  dalszej  nasady  kości  udowej  z  
naprzemiennymi  otworami  pod  śruby  korowe  4.5  mm  i  śruby  blokowane  samogwintujące  5.0  mm  w części  
nasadowej i trzonowej 
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 Grupa I- Poz. 14. Zamawiający dopuszcza płyty anatomicznie ukształtowane do kłykcia bocznego bliższej nasady 
kości piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0  
mm w części nasadowej i trzonowej 

 Grupa I- Poz. 15. Zamawiający dopuszcza płyty anatomicznie ukształtowane do kłykcia bocznego bliższej nasady 
kości piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0  
mm w części nasadowej i trzonowej 

 Grupa I - Poz. 16. Zamawiający dopuszcza płyty anatomicznie ukształtowane do powierzchni przyśrodkowej końca  
dalszego  kości  piszczelowej  z  naprzemiennymi  otworami  pod  śruby  korowe  3.5  mm  i  śruby  blokowane  
samogwintujące 4.0 mm w części nasadowej i trzonowej 

 Grupa I-  Poz.  17.  Zamawiający  dopuszcza płyty  anatomicznie  ukształtowane  do  powierzchni  przedniej  końca 
dalszego  kości  piszczelowej  z  naprzemiennymi  otworami  pod  śruby  korowe  3.5  mm  i  śruby  blokowane  
samogwintujące 4.0 mm w części nasadowej i trzonowej 

 Grupa I-  Poz.  18.  Zamawiający dopuszcza płyty  anatomicznie  ukształtowane  do powierzchni  przyśrodkowej  i 
przedniej  końca  dalszego  kości  piszczelowej  z  naprzemiennymi  otworami  pod  śruby korowe  3.5 mm i  śruby 
blokowane samogwintujące 4.0 mm w części nasadowej i trzonowej 

 Grupa I- Poz. 19. Zamawiający dopuszcza płytki tytanowe do złamań kości piętowej z otworami pod śruby korowe  
i śruby blokowane samogwintujące 3.5 mm, które blokują się w płytce przez plastyczne wytworzenie gwintu w  
trakcie wkręcania 

 Grupa I -Poz. 20. Zamawiający dopuszcza śruby samokompresujące typu Herberta o średnicy 3.2 mm 

 Grupa I -Poz. 21. Zamawiający dopuszcza płytki do zespoleń kości śródręcza i śródstopia pod śruby o średnicy 1.2 
mm,  1.7  mm,  2.3  mm,  2.7  mm i  3.5  mm Grupa  I-  (poz.  6,  7,  20,  21),  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  
dostarczenia instrumentarium do zabiegu w czasie do 48 h od zgłoszenia. 

 Grupa  I  -  poz.  19-  Zamawiający  dopuszcza  płytkę  anatomiczną,  do  kości  piętowej  z  zastosowaniem śrub  do 
stabilizacji  kątowej,  prawa  i  lewa.  Płytka  z  ramionami  dopasowanymi  do  anatomii  kości  piętowej.  Otwory  
stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej 
anatomii.  Dwie  wypustki  ułatwiające  pozycjonowanie  płytki.  Śruby  blokowane  w  płytce  samogwintujące  z 
gniazdami sześciokątnymi 3,5 mm. Długość od 64 do 81 mm.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: grupa V: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie sterylnego zestawu 

do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK. Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator -  
igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nicią w rozmiarze 0. Aplikator posiadający  
system blokowania  nici  oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi  implantami.  Zestaw zaopatrzony w 
jednorazowa kaniule prowadzącą, chroniąca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu  
oraz  służąca  jako  miarka  uszkodzenia.  Zestaw  umożliwiający  wykonanie  dwóch  szwów  bez  wychodzenia  ze 
stawu.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: GRUPA VII: Zamawiający dopuszcza endoprotezę o poniższym opisie : 

trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki; stożek 12/ 14 dostępny w 6 rozmiarach ( 6-14) w zestawie trzpień 
rewizyjny o wydłużonej części dalszej ( dł. 20cm). głowa metalowa Ø 22.2mm, 28mm i 32mm o 5 długościach 
szyjki. Zamiennie ceramiczna w rozmiarach 28mm i 32mm. Głowa bipolarna zbudowana ze stali nierdzewnej i  
polietylenu  w co najmniej  13  średnicach na głowę  28mm,  ze skokiem co 1  mm (  43-55mm)  wyposażona  w 
pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem, Centralizer w 6 standardowych rozmiarach . Korek wchłaniany do  
zamykania kanału szpikowego kości udowej w 6 standardowych rozmiarach.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Grupa VI: Zamawiający dopuszcza płyty krętarzowe o ilości otworów:  

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 i płyty kondylarne o ilości otworów: 6, 8, 10, 12 i 14 oraz śruby korowe samogwintujące 4.5  
mm. 
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