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Numer ogłoszenia: 376096 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 367622 - 2013 data 11.09.2013 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: 1/. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących wyrobów 

medycznych: Grupa 1 1. Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, z nitką 
radiacyjną i tasiemką jałowe pakowana po 2 szt - op. 32000 2- Kompresy jałowe 7,5 
cm x 7,5 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. -op. 10000 3. Kompresy jałowe 
10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. op. 10000 4 - Kompresy 
jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 20 szt. -op. 11000 5 - 
Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 40 szt. - op. 5000 
6 - Kompresy jałowe 10 cm x 20 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. - op. 
15000 poz. 2-6 kompresy jałowe przeznaczone do celów inwazyjnych na Bloku 
Operacyjnym Grupa 2 1.Tupfery gazowe jałowe fasola 15 cm x 15 cm pakowane po 
10 szt, 17 nitek - op. 5000 2. Tupfery gazowe jałowe kula 20 cm x 20 cm pakowane 
po 3 szt, 17 nitek - op. 2400 Grupa 3 1. Sterylny przeźroczysty półprzepuszczalny 
opatrunek, ramka ułatwiająca aplikację zaokrąglone brzegi, rozmiar 10 cm x 25 cm, 
odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy 
równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, zapakowany w kopertę - 
szt. 3000 2. Jałowy , hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny pokryty klejem akrylowym, o 
wymiarach 5 cm x 7,2 cm (+/- 0,5 mm) - szt. 20000 3. Chusta trójkątna -szt. 4000. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1/. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących 
wyrobów medycznych: Grupa 1 2- Kompresy jałowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitek, 12 
warstw pakowane po 10 szt. -op. 10000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min. 24 
cm x min 30 cm 3. Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane 
po 10 szt. op. 10000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min. 32 cm x min 40 cm 4 
- Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 20 szt. -op.
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 11000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min. 32 cm x min 40 cm 5 - Kompresy 
jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 40 szt. - op. 5000 wykonane 
z wykroju gazy o wielkości min. 32 cm x min 40 cm. 6 - Kompresy jałowe 10 cm x 20 
cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. - op. 15000 wykonane z wykroju gazy o 
wielkości min. 66 cm x min 40 cm. poz. 2-6 kompresy jałowe przeznaczone do celów 
inwazyjnych na Bloku Operacyjnym Grupa 1 A 1. Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy, 
20 nitek, z nitką radiacyjną i tasiemką jałowe pakowana po 2 szt - op. 32000 Grupa 2 
1.Tupfery gazowe jałowe fasola 15 cm x 15 cm pakowane po 10 szt, 17 nitek - op. 
5000 2. Tupfery gazowe jałowe kula 20 cm x 20 cm pakowane po 3 szt, 17 nitek - op. 
2400 Grupa 3 2. Jałowy , hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny pokryty klejem akrylowym, o 
wymiarach 5 cm x 7,2 cm (+/- 0,5 mm) - szt. 20000 3. Chusta trójkątna -szt. 4000 
Grupa 3 A 1. Sterylny przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek, ramka ułatwiająca 
aplikację zaokrąglone brzegi, rozmiar 10 cm x 25 cm, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na 
całej powierzchni przylepnej, zapakowany w kopertę - szt. 3000. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7. 
 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

3.. 
 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 5.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5. 
 W ogłoszeniu jest: 1. oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne zostały 

dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i 
świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. : 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, d) w 
przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż 
wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i 
stosowania. 2. oświadczenie, że dostarczy dokumenty wymienione w pkt 1 na każde 
wezwanie zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie od dnia 
wezwania. 3. Dla Grupy 3 poz. 1 - opinie/badania niezależnego laboratorium 
potwierdzające barierę folii dla wirusów = > 27 nm.. 
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 W ogłoszeniu powinno być: 1. oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne zostały 
dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i 
świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. : 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, d) w 
przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty inne niż 
wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i 
stosowania. 2. oświadczenie, że dostarczy dokumenty wymienione w pkt 1 na każde 
wezwanie zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie od dnia 
wezwania. 3. Dla Grupy 3 A poz. 1 - opinie/badania niezależnego laboratorium 
potwierdzające barierę folii dla wirusów = > 27 nm.. 

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

postępowaniu lub ofert: 19.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii 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: 23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, Pawilon A, pokój nr 21. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część 1. 
 W ogłoszeniu jest: 1. Serweta 45 cm x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, z nitka radiacyjną 

i tasiemką jałowe pakowana po 2 szt - op. 32000 2. Kompresy jałowe 7,5 cm x 7,5 cm, 
17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. op. 10000 3. Kompresy jałowe 10 cm x 10 
cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt. -op 10000 4- Kompresy jałowe 10 cm x 
10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 20 szt.-op 11000 5-Kompresy jałowe 10 cm 
x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 40 szt.- op 5000 6-Kompresy jałowe 10 cm 
x 20 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt.-op 15000 poz. 2-6 kompresy jałowe 
przeznaczone do celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym.. 
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 W ogłoszeniu powinno być: 2. Kompresy jałowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17 nitek, 12 
warstw pakowane po 10 szt. op. 10000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min. 24 
cm x min. 30 cm. 3. Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane 
po 10 szt. -op 10000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min.32 cm x min. 40 cm. 
4- Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 20 szt.-op 
11000 wykonane z wykroju gazy o wielkości min. 32 cm x min. 40 cm. 5-Kompresy 
jałowe 10 cm x 10 cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 40 szt.- op 5000 wykonane z 
wykroju gazy o wielkości min. 32 cm x min.40 cm. 6-Kompresy jałowe 10 cm x 20 
cm, 17 nitek, 12 warstw pakowane po 10 szt.-op 15000 wykonane z wykroju gazy o 
wielkości min. 66 cm x min. 40 cm. poz. 2-6 kompresy jałowe przeznaczone do celów 
inwazyjnych na Bloku Operacyjnym.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część 3. 
 W ogłoszeniu jest: 1. Sterylny przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek, ramka 

ułatwiająca aplikację zaokrąglone brzegi, rozmiar 10 cm x 25 cm, odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy 
równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, zapakowany w kopertę szt. 
3000 2. Jałowy , hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym 
wkładem chłonnym, samoprzylepny pokryty klejem akrylowym, o wymiarach 5 cm x 
7,2 cm (+/- 0,5 mm) -szt. 20000 3. Chusta trójkątna- szt. 4000.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 2. Jałowy , hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z 
centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny pokryty klejem 
akrylowym, o wymiarach 5 cm x 7,2 cm (+/- 0,5 mm) -szt. 20000 3. Chusta trójkątna- 
szt. 4000.. 

II.2) Tekst, który należy dodać:
 Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5. 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. Dla Grupy 1 A poz. 1 - jedno 

opakowanie próbek odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. Dla Grup 1 i 2 - oświadczenie, że Wykonawca 
przedłoży próbki na wezwanie Zamawiającego celem weryfikacji złożonych ofert. 6. 
Dla grupy 1 poz. 2 - 6 dokument potwierdzający poprawną walidację sterylizacji 
wyrobów w zwalidowanym procesie, zgodnie z obowiązującą normą dla danego 
rodzaju sterylizacji, wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów 
medycznych.. 

Kraków, dnia 17.09.2013 r. 
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