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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 499906 - 2013 data 04.12.2013 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: Grupa 1 1. Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 1.25 cm 

x 9.14 m ( -/+ 0,5 cm), szt.2200, klasa I 2. Gaza kopertowa wyjałowiona o wymiarach 1 x 0,5 m2 .17 nitek, szt.  
3500,  klasa  IIa  3.  Jałowy  ,hypoalergiczny,  włókninowy  opatrunek  z  centralnie  umieszczonym  wkładem 
chłonnym  ,samoprzylepny  ,pokryty  klejem  akrylowym  o  wymiarach  6  cm  x  10  cm  szt.  2500,  klasa  I  4. 
Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z warstwą przylepną pokrytą klejem akrylowym i zabezpieczony papierem 
wyścielającym o wymiarach 15 cm x 10 m szt.1700 klasa I 5. Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o  
wymiarach 10cm x 10m,niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym  
klejem akrylowym  szt.  40 klasa I  6.  Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach  15cm x 10m,  
niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym szt.60  
klasa I 7. Hypoalergiczny, przeźroczysty ,sterylny plaster do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wymiarach 10 cm 
x 12 cm (+/-5%) wyposażony w system ramki, klej akrylowy naniesiony w sposób ciągły szt.5000 klasa IIa 8.  
Sterylny,  przeźroczysty ,oddychający,  wodoodporny opatrunek z błony poliuretanowej z centralnie umieszczoną 
warstwą  chłonną  nieprzywierającą  do  rany  ,  z  klejem akrylowym  bez  zawartości  tlenku  cynku  równomiernie  
naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 5 cm x 7 cm. opatrunek posiada system ramki do  
aseptycznej aplikacji szt. 4000, klasa IIa 9. Sterylny, przeźroczysty ,oddychający, wodoodporny opatrunek z błony  
poliuretanowej  z centralnie umieszczoną warstwą  chłonną nieprzywierającą do rany , z klejem akrylowym bez  
zawartości tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 6 cm x 10 
cm. opatrunek posiada system ramki  do aseptycznej  aplikacji  szt.  1000 klasa IIa  10.  Hypoalergiczny plaster z  
opatrunkiem  na  włókninie  o  wymiarach  6  cm  x  1  m  szt.  1000  klasa  I  ,  11.  Sterylny  przezroczysty 
półprzepuszczalny opatrunek, ramka ułatwiająca aplikację, zaokrąglone brzegi, rozmiar 10cm x 25 cm, odporny na  
działanie  środków  dezynfekcyjnych  zawierających  alkohol,  klej  akrylowy  równomiernie  naniesiony  na  całej  
powierzchni przylepnej szt. 3000, klasa IIa Grupa 2 1. Opaska gipsowa o wymiarach 3m x 12cm zawartość 94% 
gipsu naturalnego ,czas wiązania (4 do 6 min), szt. 13000.. 

 W  ogłoszeniu  powinno  być: Grupa  1  -  1.  Hypoalergiczny  przylepiec  na  jedwabiu  z  klejem  akrylowym  o 
wymiarach 1.25 cm x 9.14 m ( -/+ 0,5 cm), szt.2200, klasa I 2. Gaza kopertowa wyjałowiona o wymiarach 1 x 0,5 
m2 .17 nitek, szt. 3500, klasa IIa 3. Jałowy ,hypoalergiczny,  włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym 
wkładem chłonnym ,samoprzylepny ,pokryty klejem akrylowym o wymiarach 6 cm x 10 cm szt. 2500, klasa I 4. 
Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z warstwą przylepną pokrytą klejem akrylowym i zabezpieczony papierem 
wyścielającym o wymiarach 15 cm x 10 m szt.1700 klasa I 5. Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o  
wymiarach 10cm x 10m,niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym  
klejem akrylowym  szt.  40 klasa I  6.  Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach  15cm x 10m,  
niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym szt.60  
klasa I 7. Hypoalergiczny, przeźroczysty ,sterylny plaster do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wymiarach 10 cm 
x 12 cm (+/-5%) wyposażony w system ramki, klej akrylowy naniesiony w sposób ciągły szt.5000 klasa IIa 8.  
Sterylny,  przeźroczysty ,oddychający,  wodoodporny opatrunek z błony poliuretanowej z centralnie umieszczoną 
warstwą  chłonną  nieprzywierającą  do  rany  ,  z  klejem akrylowym  bez  zawartości  tlenku  cynku  równomiernie  
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naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 5 cm x 7 cm. opatrunek posiada system ramki do  
aseptycznej aplikacji szt. 4000, klasa IIa 











 9. Sterylny, przeźroczysty ,oddychający, wodoodporny opatrunek z błony poliuretanowej z centralnie umieszczoną 
warstwą  chłonną  nieprzywierającą  do  rany  ,  z  klejem akrylowym  bez  zawartości  tlenku  cynku  równomiernie  
naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 6 cm x 10 cm. opatrunek posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji szt. 1000 klasa IIa 10. Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na włókninie o wymiarach 6 cm  
x 1 m szt. 1000 klasa I , Grupa 1 A -1. Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek, ramka ułatwiająca  
aplikację,  zaokrąglone  brzegi,  rozmiar  10cm  x  25  cm,  odporny  na  działanie  środków  dezynfekcyjnych  
zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej szt. 3000, klasa IIa  
Grupa 2 - 1. Opaska gipsowa o wymiarach 3m x 12cm zawartość 94% gipsu naturalnego ,czas wiązania (4 do 6 
min), szt. 13000.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7. 
 W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 2.. 
 W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 3.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.. 
 W ogłoszeniu jest: Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  do oferty:  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  z  późn.  zm.),  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 wyznaczonym  
przez niego terminie. 3. karty charakterystyki zawierające pełną informację o właściwościach oferowanego wyrobu 
w  języku  polskim  potwierdzające  spełnienie  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego  parametrów. 
Dodatkowo: 4. Dla Grupy 1 poz. 11 - opinie/badania niezależnego laboratorium potwierdzające barierę folii dla  
wirusów = > 27 nm.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:  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 z późn. zm.), 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 wyznaczonym  
przez niego terminie. 3. karty charakterystyki zawierające pełną informację o właściwościach oferowanego wyrobu 
w  języku  polskim  potwierdzające  spełnienie  wszystkich  wymaganych  przez  Zamawiającego  parametrów. 
Zamawiający  dla  grupy  2  poz  1.  dopuszcza  dołączenie  do  oferty  kartę  danych  technicznych  potwierdzającą 
zawartość  gipsu  naturalnego  w  miejsce  karty  charakterystyki,  w  celu  spełnienia  wymaganych  parametrów 
oferowanych  wyrobów.  Dodatkowo:  4.  Dla  Grupy  1  A  poz.  1  -  opinie/badania  niezależnego  laboratorium 
potwierdzające barierę folii dla wirusów = > 27 nm.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.. 
 W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o 

czas  niezbędny  na  zrealizowanie  umowy  w  całym  jej  zakresie  przedmiotowym  oraz  możliwość  zmiany  cen  
jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki VAT.. 
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 W  ogłoszeniu  powinno  być: 1.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  terminu  obowiązywania 
niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym oraz możliwość  
zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki VAT. 2. W przypadku zakończenia produkcji lub 
wycofania z rynku wyrobu medycznego, Zamawiający dopuszcza zmianę wyrobu medycznego, na nowy wyrób  
medyczny o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej określonej dla zastępowanego wyrobu  
medycznego .. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 

godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,  
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C, piętro I... 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C, piętro I... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: GRUPA 1.. 
 W ogłoszeniu jest: 1. Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 1.25 cm x 9.14 m  

( -/+ 0,5 cm), szt. 2200 klasa I 2. Gaza kopertowa wyjałowiona o wymiarach 1 x 0,5 m2 .17 nitek szt. 3500, klasa  
IIa  3.  Jałowy  ,hypoalergiczny,  włókninowy  opatrunek  z  centralnie  umieszczonym  wkładem  chłonnym 
,samoprzylepny ,pokryty  klejem akrylowym o wymiarach 6 cm x 10 cm szt.  2500,  klasa I  4.  Hypoalergiczny  
przylepiec włókninowy z warstwą przylepną pokrytą klejem akrylowym i zabezpieczony papierem wyścielającym 
o wymiarach 15 cm x 10 m szt. 1700, klasa I 5. Przeźroczysty, niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach 10cm x  
10m,niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym  
szt. 40 klasa I 6. Przeźroczysty, niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach 15cm x 10m, niezawierający lateksu ,  
wykonany  na  podłożu  z  folii  poliuretanowej  z  hipoalergicznym  klejem  akrylowym  szt.60  klasa  I  7.  
Hypoalergiczny, przeźroczysty ,sterylny plaster do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wymiarach 10 cm x 12 cm  
(+/-5%) wyposażony w system ramki, klej akrylowy naniesiony w sposób ciągły szt. 5000 klasa IIa 8. Sterylny,  
przeźroczysty ,oddychający,  wodoodporny opatrunek z błony poliuretanowej  z centralnie umieszczoną warstwą  
chłonną nieprzywierającą do rany , z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku równomiernie naniesionym 
na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 5 cm x 7 cm. opatrunek posiada system ramki do aseptycznej  
aplikacji  szt.  4000  klasa  IIa  9.  Sterylny,  przeźroczysty  ,oddychający,  wodoodporny  opatrunek  z  błony 
poliuretanowej  z centralnie umieszczoną warstwą  chłonną nieprzywierającą do rany , z klejem akrylowym bez  
zawartości tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 6 cm x 10 
cm. opatrunek posiada system ramki  do aseptycznej  aplikacji  szt.  1000 klasa IIa  10.  Hypoalergiczny plaster z  
opatrunkiem na włókninie o wymiarach 6 cm x 1 m szt. 1000 klasa I 11. Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny 
opatrunek, ramka ułatwiająca aplikację, zaokrąglone brzegi, rozmiar 10cm x 25 cm, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej  
szt  3000  klasa  IIa.  11.  Sterylny  przezroczysty  półprzepuszczalny  opatrunek,  ramka  ułatwiająca  aplikację, 
zaokrąglone brzegi, rozmiar 10cm x 25 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, 
klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej szt. 3000, klasa IIa .. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Hypoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 1.25 cm 
x 9.14 m ( -/+ 0,5 cm), szt. 2200 klasa I 2. Gaza kopertowa wyjałowiona o wymiarach 1 x 0,5 m2 .17 nitek szt.  
3500,  klasa  IIa  3.  Jałowy  ,hypoalergiczny,  włókninowy  opatrunek  z  centralnie  umieszczonym  wkładem 
chłonnym  ,samoprzylepny  ,pokryty  klejem  akrylowym  o  wymiarach  6  cm  x  10  cm  szt.  2500,  klasa  I  4. 
Hypoalergiczny przylepiec włókninowy z warstwą przylepną pokrytą klejem akrylowym i zabezpieczony papierem 
wyścielającym o wymiarach 15 cm x 10 m szt. 1700, klasa I 5. Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o 
wymiarach 10cm x 10m,niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym  
klejem akrylowym  szt.  40 klasa I  6.  Przeźroczysty,  niesterylny opatrunek w rolce o wymiarach  15cm x 10m,  
niezawierający lateksu , wykonany na podłożu z folii poliuretanowej z hipoalergicznym klejem akrylowym szt.60  
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klasa I 7. Hypoalergiczny, przeźroczysty ,sterylny plaster do zabezpieczenia wkłuć centralnych o wymiarach 10 cm 
x 12 cm (+/-5%) wyposażony w system ramki, klej akrylowy naniesiony w sposób ciągły szt. 5000 klasa IIa 















 8. Sterylny, przeźroczysty ,oddychający, wodoodporny opatrunek z błony poliuretanowej z centralnie umieszczoną 
warstwą  chłonną  nieprzywierającą  do  rany  ,  z  klejem akrylowym  bez  zawartości  tlenku  cynku  równomiernie  
naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 5 cm x 7 cm. opatrunek posiada system ramki do  
aseptycznej aplikacji szt. 4000 klasa IIa 9. Sterylny, przeźroczysty ,oddychający, wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej  z centralnie umieszczoną warstwą  chłonną nieprzywierającą do rany , z klejem akrylowym bez  
zawartości tlenku cynku równomiernie naniesionym na całej powierzchni lepnej opatrunku o wymiarach 6 cm x 10 
cm. opatrunek posiada system ramki  do aseptycznej  aplikacji  szt.  1000 klasa IIa  10.  Hypoalergiczny plaster z  
opatrunkiem na włókninie o wymiarach 6 cm x 1 m szt. 1000 klasa I .. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: Grupa 1 A. 
 Tekst,  który  należy  dodać  w  ogłoszeniu: 1.  Sterylny  przezroczysty  półprzepuszczalny  opatrunek,  ramka 

ułatwiająca aplikację, zaokrąglone brzegi, rozmiar 10cm x 25 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych  
zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej szt. 3000, klasa IIa.  

Kraków, dnia 10.12.2013 r.  
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