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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
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  „Jednorazowego  sprzętu  medycznego”  zgodnie  z  opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. 2. Wykonawca zobowiązany 
będzie do prowadzenia w siedzibie Zamawiającego banku sprzętowego (depozyt) w zakresie grupy nr  
20 wg następującego zestawienia:
poz. 1 – Prowadnica jednorazowego użytku:
średnica 0,035'' - 10 szt
średnica 0,025'' – 6 szt.
poz. 2 – Protezy polietylenowe do dróg żółciowych 10 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi  
protezę:
30 mm – 2 szt.
50 mm – 10 szt
70 mm – 2 szt
90 mm – 2 szt
120 mm – 1 szt
150 mm – 1 szt.
poz. 3. - jednorazowy balon trójkanałowy – 4 szt.
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1.  czas  uzupełnienia  depozytu  max  24 godzin od  telefonicznego zgłoszenia  takiej  potrzeby przez 
Zamawiającego.
2. dostarczenie wyrobów medycznych w czasie max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej  
potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego fax-em przez osobę upoważnioną przez 
Lekarza Kierującego Oddziałem.
3.  dostarczenie  jednorazowych  kompletów  operacyjnych  z  kasetą  w  czasie  max  48  godzin  od 
telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezwłocznie potwierdzonego faxem 
przez osobę upoważnioną przez Lekarza Kierującego Oddziałem
3.  Zamawiający dopuszcza możliwość  składania  ofert  częściowych,  gdzie  część stanowi  grupa 1, 
grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12, 
grupa  13,  grupa  14,  grupa  15,  grupa  16,  grupa  17,  grupa  18,  grupa  19,  grupa  20.  Oferty  nie  
zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do 
specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
7.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji  elektronicznej  i  stosowania dynamicznego 
systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy
10.  Dla  wszystkich  oferowanych  grup należy dołączyć  do oferty katalogi  producenta  zawierające 
pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .
11.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
partię próbną po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr1-3, 5-6
12. 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.
13.  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.
14.  Dodatkowo  dla  grup  1-8  Aktualna  pozytywna  opinia  kliniczna  na  stosowanie  preparatu  na 
oddziałach chirurgicznych
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  
powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
18. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
19.  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.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 22/2013
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: 2013-091348 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 131-226168 z dnia: 09/07/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
05/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
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

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:
14. Puder gojący, stosuje się przy wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół stomii  
pojawia się wysięk. Zastosowanie pudru na sączącą skórę zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego 
oraz przyspiesza proces gojenia. Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, poprawia jego szczelność i  
przyleganie do skóry, 25 g – 100 szt.
Powinno być:
14. Puder gojący, do stosowania przy wszelkiego typu zmianach wokół stomii jelitowych Opakowanie 
25 g - 100 op.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.2.1 Całkowita wielkość lub zakres:
Zamiast:
15.  Środek  do  przepłukiwania  i  czyszczenia  ran  oparty  na  bazie  roztworu  Ringera  oraz  dodatku 
polheksanidu,poprawiającym  czyszczenie  oraz  odkażanie  rany,  środek  posiadający  znakomitą 
tolerancję tkankową op. 1000 ml. - 20 szt.
Powinno być:
15.  Środek  do  przepłukiwania  i  czyszczenia  ran  oparty  na  bazie  roztworu  Ringera  oraz  dodatku 
polheksanidu, op. 1000 ml - 20 op.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
Zamiast:
19/08/2013 Godzina: 10:00
Powinno być:
30/09/2013 Godzina: 10:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
19/08/2013 Godzina: 10:30
Powinno być:
30/09/2013 Godzina: 10:30
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:
II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu



Tekst do dodania:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa 1, grupa 
2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12, grupa 
13,  grupa 14,  grupa 15,  grupa 16,  grupa 17,  grupa 18,  grupa 19,  grupa 20,  grupa 21.  Oferty nie  
zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do 
specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.2.1 Całkowita wielkość lub zakres:
Tekst do dodania:
Grupa 21:
1.  Płytka plastyczna  w rozmiarze 45/13-22 (  do stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana z materiału  
hydrokoloidowego. Otwór łatwo dopasowujacy się do wielkości i kształtu stomii,zabezpiecza skórę 
wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 300 szt.
2.  Płytka  plastyczna  w  rozmiarze  45/22-33  do  stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z  materiału 
hydrokoloidowego. Otwór łatwo dopasowujacy się do wielkości i kształtu stomii,, zabezpiecza skórę  
wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 400 szt.
3.  Płytka  plastyczna  w  rozmiarze  57/33-45  do  stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z  materiału 
hydrokoloidowego. Otwór łatwo dopasowujacy się do wielkości i kształtu stomii, zabezpiecza skórę  
wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 400 szt.
4. Worek ileostomijny (otwarty) beżowy z filtrem, o rozmiarze pierścienia 45, z filtrem węglowym,  
zapinki w komplecie, kompatybilny z płytką wymienioną w pozycji 2 - 800 szt.
5. Worek ileostomijny (otwarty)z filtrem, do płytki o rozmiarze pierścienia 57 z filtrem węglowym,  
zapinki w komplecie, kompatybilny z płytką wymienioną w pozycji 3 - 700 szt.
6.  Worek  urostomijny  do  płytki  o  rozmiarze  pierścienia  45,wyposażony  w  kranik  z  plastikową 
zatyczką, wyposażony w wewnętrzne antyzwrotne zastawki, kompatybilny z płytkami wymienionymi  
w pozycji 1 i 2 - 500 szt.
7. Worek urostomijny do płytki o rozmiarze pierścienia 57. Worek wyposażony w kranik z plastikową 
zatyczką, wyposażony w wewnętrzne antyzwrotne zastawki, kompatybilny z płytkami wymienionymi  
w pozycji 3 - 500 szt.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Tekst do dodania:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
28 524 PLN
Grupa 21: 475,00 zł


