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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

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 126229413

Osoba do kontaktów:  mgr Iwona Wolnicka

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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Grupa 1 – system zamknięty do pobierania krwi;
Grupa 2 – wkłady workowe na wydzielinę, dreny łączące, zestawy do odsysania, zestawy do drenażu, zestawy
do punkcji opłucnej, zestawy do biopsji wątroby, igły do punkcji szpiku kostnego, igły do trepanobiopsji, igły do
wielorazowego pistoletu automatycznego, klipsy polimerowe;
Grupa 3 – worki urostomijne, worki stomijne, płytki stomijne, worki z możliwością opróżniania, pasta
uszczelniająca, płyn kosmetyczny;
Grupa 4 – baseny, czepki, filtry infuzyjne, koce ratunkowe, golarki, gruszki gumowe, igły do stymulacji z drenem,
jednorazowe wkłady, kaczki plastikowe, kieliszki do leków, łączniki do cewnika, miski nerkowate, myjki do
toalety pacjenta, wieszaki do worków na mocz, ostrza wymienne, patyczki do higieny jamy ustnej, pojemniki
do badań laboratoryjnych, pojemniki na mocz, pojemniki na odpady medyczne, przyrządy do przetaczania
płynów infuzyjnych, słoje do dobowej zbiórki moczu, szpatułki, tasiemki silikonowe, urządzenia do przecinania
zaciskaczy do pępowiny, zaciskacze do pępowiny, zestawy do toalety jamy ustnej;
Grupa 5 – pojemniki do badań histopatologicznych, pojemniki do krwi;
Grupa 6 – zestawy do hemodializy, cewniki centralne dwuświatłowe i trójświatłowe, katetery, cewniki
moczowodowe, sondy Sengstakena;
Grupa 7 – środek do przepłukiwania i czyszczenia ran, worki stomijne, worki Ileo, płytki stomijne, worki do płytki
z filtrem, worki ileostomijne, ściereczki do toalety pacjenta, pasta stomijna;
Grupa 8 – elektrody przedsercowe do EKG blaszkowe, papier do KTG, papier do EKG, videoprinter, pasy
gumowe do EKG, papier do defibrylatora;
Grupa 9 – zestawy do wprowadzania oraz wymiany elektrod, zestawy do żywienia dojelitowego do pompy
Braun, zastawki do respiratora Carina, łączniki do regulowanej siły ssania, strzykawki bursztynowe,
przedłużacze do pompy infuzyjnej, rurki sigmoidoskopowe, pojemniki i worki do przygotowania żywienia
pozajelitowego, regulatory przepływu do infuzji grawitacyjnych, elektrody do czasowej stymulacji serca, folia
PTFE;
Grupa 10 – szczoteczki chirurgiczne, szczoteczki cytologiczne, zestawy podłoży transportowo-wzrostowych,
zestawy z podłożem Amnies.
Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną informację o
parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim.
Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii
Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679),
tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy :
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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 posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające
te produkty do obrotu i stosowania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000  
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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 9/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zeromski1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-059932   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 84-137993  z dnia:  02/05/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/04/2012  (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)

Zamiast:
Grupa 8 pozycja 3 - papier do KTG
do aparatu Hawlet Packard 220 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 3 - papier do KTG do
aparatu Hawlet Packard 220 szt.
Model aparatu – M1351A, rozmiar
papieru 150mmx100mmx150mm.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 8 poz. 10 - papier do KTG
firmy Bionet 200 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 10 - papier do KTG
200 szt. ; typ aparatu Bionet
ESRF618B, rozmiar papieru
112mmx100mmx150mm.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 8 poz. 12 - papier do
defibrylatora Lifepack 100 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 12 - papier do
defibrylatora 100 szt. typ aparatu
Lifepack typ 12, rozmiar papieru
108mmx25mm z nadrukiem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 10 poz. 1- szczoteczki
chirurgiczne Super Brush 400 szt.

Powinno być:
Grupa 10 poz. 1- szczoteczki
chirurgiczne Super Brush 400 szt.
suche

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 8 pozycja 3 - papier do KTG
do aparatu Hawlet Packard 220 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 3 - papier do KTG do
aparatu Hawlet Packard 220 szt.
Model aparatu – M1351A, rozmiar
papieru 150mmx100mmx150mm.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 8 poz. 10 - papier do KTG
firmy Bionet 200 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 10 - papier do KTG
200 szt. ; typ aparatu Bionet
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ESRF618B, rozmiar papieru
112mmx100mmx150mm.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 8 poz. 12 - papier do
defibrylatora Lifepack 100 szt.

Powinno być:
Grupa 8 poz. 12 - papier do
defibrylatora 100 szt. typ aparatu
Lifepack typ 12, rozmiar papieru
108mmx25mm z nadrukiem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Grupa 10 poz. 1- szczoteczki
chirurgiczne Super Brush 400 szt.

Powinno być:
Grupa 10 poz. 1- szczoteczki
chirurgiczne Super Brush 400 szt.
suche

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
06/06/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
06/06/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
06/06/2012
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
06/06/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
06/06/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
06/06/2012
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/06/2012
(dd/mm/rrrr)

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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