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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

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

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa jednorazowych, sterylnych zestawów chirurgicznych, narzędzi chirurgicznych i jednorazowych kompletów 
chirurgicznych
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  „Jednorazowych,  sterylnych  zestawów  chirurgicznych,  narzędzi 
chirurgicznych i jednorazowych kompletów chirurgicznych” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym 
w załączniku nr 5 do specyfikacji. Oferowany sprzęt medyczny musi spełniać wszystkie parametry wymienione w  
załączniku  nr  5  do  specyfikacji.  Niespełnienie  któregokolwiek  z  nich  skutkować  będzie  odrzuceniem  oferty 
Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa 1, grupa 2 i grupa 3, 
grupa  4,  grupa  5.  Oferty  nie  zawierające  pełnego  asortymentu  określonego  w  grupie  zostaną  odrzucone.  
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  ilości  materiałów  medycznych  niż  określone  w 
załączniku nr 5 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6.  Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej  i  stosowania  dynamicznego  systemu 
zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
- okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
9. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną informację o 
parametrach oferowanego wyrobu w języku polskim .
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10.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest  dostarczyć  Zamawiającemu partię  
próbną po 1 komplecie z każdej pozycji asortymentowej opisanej w grupie nr 1 oraz po jednej sztuce z każdej 
pozycji asortymentowej w grupie 2 i w grupie 4.
11. 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 ze zm.), 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.
12. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych  (Dz.  U.  Nr  107  poz.  679  ze  zm.),  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  inne  odpowiednie 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
16. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
17. 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 33199000
Dodatkowe przedmioty 33141000, 33169000

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 14/2014
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: 2014-044222 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 068-116293 z dnia: 05/04/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
02/04/2014 (dd/mm/rrrr)

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.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu



Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast: 13/05/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Powinno być: 04/06/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV. 3.8) Warunki otwarcia ofert
Zamiast: 13/05/2014 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)
Powinno być: 04/06/2014 Godzina: 10:30 (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:
Informacja o częściach zamówienia:Grupa 1
Tekst do dodania:
poz.1  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w  wymiarach  79  x  145  cm,  pod  
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny z serwetą o wymiarze 175 x 175 cm, pod warunkiem spełnienia  
pozostałych wymogów SIWZ.

poz.  3.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w  wymiarach  79  x  145  cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych  wymogów zawartych  w SIWZ.  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania  
taśmy  samoprzylepnej  o  wymiarach  9x49,  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych  wymogów  zawartych  w 
SIWZ.

poz.  4.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w  wymiarach  79  x  145  cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

poz.  5.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w  wymiarach  79  x  145  cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający  dopuszcza  zestaw do  dłoni/stopy z  Mayo  w składzie  jak  poniżej,  pod  warunkiem  spełnienia 
pozostałych warunków zawartych w SIWZ:
serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór  
(3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z mozliwością zamocowania drenów – 230x315 - 1szt.
wzmocniona osłona na stolik MAYO - 79X145 cm – 1 szt.
wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) - 150x190 cm - 1 szt.

poz. 7.  Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej  o wymiarach 9x49, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

poz.  10.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w wymiarach  79  x  145 cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

poz. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obłożenia na stolik Mayo w wymiarach 79 x 145 cm,m pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

poz.  15.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w wymiarach  79  x  145 cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

poz.  16.  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  obłożenia  na  stolik  Mayo  w wymiarach  79  x  145 cm,  pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x49, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacja o częściach zamówienia:Grupa 4
Tekst do dodania:
poz. 5. Zamawiający dopuszcza serwetę o wym. 150x90 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
zawartych w SIWZ



poz. 6. Zamawiający dopuszcza serwetę o wym. 150x190cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
zawartych w SIWZ.
poz. 12. Zamawiający dopuszcza taśmę o wymiarze 9x49 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
zawartych  w  SIWZ.  Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  taśmy  o  wym.  9x50cm,  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.05.2014 

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala


