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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126161 - 2013 data 27.06.2013 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.1.4. 
 W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  bielizny  pościelowej  szpitalnej  zgodnie  z 
opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Grupa 
1 - PODKŁADY, POSZWY, PRZEŚCIERADŁA Grupa 2 - PODUSZKI I KOŁDRY 
Grupa 3 - KOCE Grupa 4 - PRZEŚCIERADŁA Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4. 
Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie - załącznik nr 1 do 
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia 
ofert  wariantowych.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia 
dodatkowego.  Zamawiający  nie  przewiduje  zamówień  uzupełniających  i  zawarcia 
umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
i  stosowania  dynamicznego  systemu  zakupów.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  1 
ofertę.  Wymagane  warunki  dodatkowe  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  -  okres 
gwarancji  przedmiotu  zamówienia  -  nie  krótszy niż  24 miesiące  od daty dostawy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołączenia  do  oferty  katalogów  oferowanego 
asortymentu  w  języku  polskim.  Katalogi  muszą  zawierać  numery  katalogowe  i 
rozmiary  oferowanego  asortymentu,  z  zaznaczeniem,  której  grupy i  której  pozycji 
dotyczy.  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest 
dostarczyć Zamawiającemu partię próbną w ilości - próbki w ilości po 1 sztuce dla 
grupy nr 1 (dla poz. 1, 12 - po 1 szt.; 1 szt. do wyboru z pozycji 2,3,11; 1 szt. do 
wyboru z poz. 4-10) oraz dla każdej pozycji grupy nr 2, grupy nr 3 oraz grupy nr 4 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia każdej składanej próbki. Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom - art. 36 ust. 4 ustawy.. 
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 W  ogłoszeniu  powinno  być: Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu 
zamówienia:  Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa bielizny pościelowej  szpitalnej 
zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  określonym  w  załączniku  nr  1  do 
specyfikacji.  Grupa 1 -  PODKŁADY, POSZWY, PRZEŚCIERADŁA, Grupa 1A - 
PODKŁADY,  Grupa  2  -  PODUSZKI  I  KOŁDRY  Grupa  3  -  KOCE  Grupa  4  - 
PRZEŚCIERADŁA Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 
gdzie  część  stanowi  grupa  1,  grupa  1A,  grupa  2,  grupa  3,  grupa  4.  Oferty  nie 
zawierające  pełnego  asortymentu  określonego  w  grupie  -  załącznik  nr  1  do 
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia 
ofert  wariantowych.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielenia  zamówienia 
dodatkowego.  Zamawiający  nie  przewiduje  zamówień  uzupełniających  i  zawarcia 
umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
i  stosowania  dynamicznego  systemu  zakupów.  Wykonawca  może  złożyć  tylko  1 
ofertę.  Wymagane  warunki  dodatkowe  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  -  okres 
gwarancji  przedmiotu  zamówienia  -  nie  krótszy niż  24 miesiące  od daty dostawy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołączenia  do  oferty  katalogów  oferowanego 
asortymentu  w  języku  polskim.  Katalogi  muszą  zawierać  numery  katalogowe  i 
rozmiary  oferowanego  asortymentu,  z  zaznaczeniem,  której  grupy i  której  pozycji 
dotyczy.  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest 
dostarczyć Zamawiającemu partię próbną w ilości - próbki w ilości po 1 sztuce dla 
grupy nr 1 (dla poz. 11 - po 1 szt.; 1 szt. do wyboru z pozycji 1,2,10; 1 szt. do wyboru  
z poz. 3-9) oraz dla każdej pozycji grupy nr 1A, grupy nr 2, grupy nr 3 oraz grupy nr 4 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia każdej składanej próbki. Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom - art. 36 ust. 4 ustawy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 1. 
 W ogłoszeniu jest: Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 

Podkład  membranowy  -  Podkład  85x90  ze  skrzydełkami  o  szerokości  45  cm, 
chroniący  pościel  i  materac  przed  zabrudzeniem,  Wielowarstwowy:  warstwa 
zewnętrzna 100 % poliester o gramaturze 85g/m2, warstwa wewnętrzna chłonna 95% 
poliester,  5% rayon  o gramaturze  min.  230 g/m2,  membrana PU o gramaturze  50 
g/m2, Podkład powinien posiadać skrzydełka z obydwu stron, które po podwinięciu 
pod  materac  stabilizują  go  na  łóżku,  Kolor:  niebiesko  -  zielony  -  1000  szt.  2. 
Prześcieradło błękitne: 160x280 cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - 
poliestrowej.  Gramatura  tkaniny  max.  120  g/m2,  zawartość  bawełny  55-60%, 
Kurczliwość - max 4%,Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, 
Kolor biały, błękitny - 2000 szt. 3. Prześcieradło błękitne: 100x150 cm - Wykonane z 
bezpyłowej  tkaniny bawełniano -  poliestrowej.  Gramatura  tkaniny max.  120 g/m2, 
zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4% Poziom pylenia zbadanego wg 
normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny - 600 szt. 4. Poszwa błękitna
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 160x200 cm - Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura 
tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%,Poziom 
pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką 
hotelową  min.  25  cm  -  600  szt.  5.  Poszewka  błękitna  70x80cm  -  Wykonana  z 
bezpyłowej  tkaniny bawełniano -  poliestrowej.  Gramatura  tkaniny max.  120 g/m2, 
zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego wg 
normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 10 cm - 
1000  szt.  5.  Poszewka  błękitna  70x80cm  -  Wykonana  z  bezpyłowej  tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-
60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 
4, Kolor biały,  błękitny,  z zakładką hotelową min.  10 cm - 1000 szt. 6. Poszewka 
błękitna  40x40cm  -  Wykonana  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej. 
Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, Kurczliwość - max 
4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, 
z  zakładką hotelową min.  10 cm - 400 szt.  7.  Poszwy małe  błękitne:  140x75cm - 
Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 
120  g/m2,  zawartość  bawełny  55-60%,  Kurczliwość  -  max  4%,  Poziom  pylenia 
zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową 
min. 25 cm - 300 szt. 8. Poszwy duże błękitne: 160x200cm - Wykonane z bezpyłowej 
tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej.  Gramatura  tkaniny  max.  120  g/m2,  zawartość 
bawełny 55-60%,Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 
9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm - 300 szt. 9. 
Poszwa  biała:  160x200  cm  -  Wykonana  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej.  Gramatura  tkaniny  max.  120  g/m2,  zawartość  bawełny  55-
60%,Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 
4, Kolor biały, błękitny, z zakładką hotelową min. 25 cm - 1000 szt. 10. Poszewka 
biała:  70x80  cm  -  Wykonana  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  -  poliestrowej. 
Gramatura tkaniny max.  120 g/m2,  zawartość bawełny 55-60%,Kurczliwość -  max 
4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4, Kolor biały, błękitny, 
z zakładką hotelową min. 10 cm - 1000 szt. 11. Prześcieradło białe 160x280 cm. - 
Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 
120  g/m2,  zawartość  bawełny  55-60%,  Kurczliwość  -  max  4%,  Poziom  pylenia 
zbadanego  wg  normy ISO 9073-10 max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  -  2000 szt.  12. 
Podkład  bawełnianio  -  poliestrowy 90x200 cm -  Wykonany z bezpyłowej  tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny max. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-
60%, Kurczliwość - max 4%, Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 
4,  Kolor  biały,  błękitny  -  1000  szt.  2)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 
39.51.20.00-4.  3) Czas trwania lub termin  wykonania:  Okres w miesiącach:  24.  4) 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 
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 W  ogłoszeniu  powinno  być: Krótki  opis  ze  wskazaniem  wielkości  lub  zakresu 
zamówienia: 1. Prześcieradło błękitne: 160x280 cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-
60%, o splocie rządkowym, kurczliwość - max 5%,, temperatura prania 90-100 °C, 
temperatura obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 
9073-10  max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum działania,  w trwałym kolorze.  -  2000 szt.  2. 
Prześcieradło błękitne: 100x150 cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum  działania,  w  trwałym  kolorze.  -  600  szt.  3. 
Poszwa  błękitna  160x200  cm  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum  działania,  w  trwałym  kolorze.  -  600  szt.  5. 
Poszewka  błękitna  70x80cm  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o pełnym spektrum działania,  w trwałym kolorze.  -  1000 szt.  ,6. 
Poszwy małe  błękitne:  140x75cm -  Wykonane z  bezpyłowej  tkaniny bawełniano - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum  działania,  w  trwałym  kolorze.  -  300  szt.  7. 
Poszwy duże błękitne: 160x200cm - Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum  działania,  w  trwałym  kolorze.  -  300  szt.  8. 
Poszwa  biała:  160x200  cm  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym, kurczliwość - max 5%,, temperatura prania 90-100 °C, temperatura
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 obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym  spektrum działania,  w trwałym kolorze.  -  1000 szt.  9. 
Poszewka  biała:  70x80  cm  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania,  w trwałym kolorze.  - 1000 szt.  10. 
Prześcieradło  białe  160x280  cm.  -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny  bawełniano  - 
poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-60%, o splocie 
rządkowym,  kurczliwość  -  max  5%,,  temperatura  prania  90-100  °C,  temperatura 
obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 
max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych o pełnym spektrum działania,  w trwałym kolorze.  - 2000 szt.  11. 
Podkład  bawełnianio  -  poliestrowy 90x200 cm -  Wykonane  z  bezpyłowej  tkaniny 
bawełniano - poliestrowej. Gramatura tkaniny min. 120 g/m2, zawartość bawełny 55-
60%, o splocie rządkowym, kurczliwość - max 5%,, temperatura prania 90-100 °C, 
temperatura obróbki termicznej do 170 °C. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 
9073-10  max.  4,  Kolor  biały,  błękitny  Barwnik  odporny  na  działanie  preparatów 
dezynfekcyjnych  o  pełnym spektrum działania,  w trwałym kolorze.  -  1000 szt.  2) 
Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV):  39.51.20.00-4.  3)  Czas  trwania  lub  termin 
wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

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

postępowaniu  lub  ofert:  05.07.2013  godzina  10:00,  miejsce:  Kancelaria  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub  ofert:  17.07.2013 godzina  12:00,  miejsce:  Kancelaria  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21.. 

II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: CZĘŚĆ 1. 
 Tekst,  który  należy  dodać  w  ogłoszeniu: Grupa  1A  NAZWA:  PODKŁADY  1) 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Podkłady -Podkład 
wysokochłonny membranowy wielokrotnego użytku o wymiarach 85 x 90 cm (± 10 
cm),  warstwa  zewnętrzna  zabezpieczająca  przed  przemieszczaniem  się.  podkładu, 
wewnętrzna powłoka poliuretanowa zapewniające nie przepuszczanie wilgoci przy
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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

zachowaniu przepuszczalności powietrza. Chłonność min. 1200g. Możliwość prania w 
90  °C  i  suszenia  w  suszarce.  Odporność  na  odkształcenia.  Przyjemna,  miękka 
powierzchnia.  Gwarantowane 100 cykli  prania (zgodnie z instrukcją). - 1000 szt 2) 
Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV):  39.51.20.00-4.  3)  Czas  trwania  lub  termin 
wykonania: Okres w miesiącach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty: Grupy nr 1 poz. 1-11 - 

Certyfikat jakości tkaniny Grupa 1A - Instrukcja prania. 
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