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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344842 - 2014 data 16.10.2014 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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, 

hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych w poniższym zestawieniu: Grupa nr 1 - materiały 
budowlane Grupa nr 2 - materiały mechaniczne Grupa nr 3 - paliwo Grupa nr 4 - materiały stolarskie 
Grupa nr 5 - materiały hydrauliczne Grupa nr 6 - materiały elektryczne. 

• W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, 
mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych w poniższym zestawieniu: Grupa nr 1 - 
materiały budowlane Grupa nr 2 - materiały mechaniczne Grupa nr 3 - paliwo Grupa nr 4 - materiały 
stolarskie Grupa nr 5 - materiały hydrauliczne Grupa nr 6 - materiały elektryczne, Grupa 7 - propan 
butan, grupa 8 - asfalt.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 
• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.. 
• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 2. 
• W ogłoszeniu jest: Materiały mechaniczne zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Asfalt na zimno w 

workach po 25kg kg 800 2 Blacha ocynkowana 2000x1000 szt. 3 3 Brzeszczoty do metalu dwustronne 
(op.70szt) op 2 4 Dętka rowerowa (różne rozmiary) szt. 40 5 Drut spawalniczy (do spawania gazowego)
kg 30 6 Dyble na klucz f8 i f 10 szt. 400 7 Dyble na śrubokręt i haki f 10 szt. 300 8 Dyble na śrubokręt i
haki f 6 szt. 500 9 Dyble na śrubokręt i haki f 8 szt. 500 10 Dyble na klucz f12 i haki szt 150 11 
Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5 op 6 12 Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 op 6 13 Gałko-klamka 
drzwiowa biała szyld krótki (gałka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyld skręcany razem 
śrubami-masywny) szt 12 14 Gałko-klamka drzwiowa biała szyld długi na wkładkę lub zwykły klucz 
(gałka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 12 15
Kit okienny szklarski (czerwony) kg 6 16 Klamka drzwiowa biała z szyldem dzielonym (szyld skręcany
razem śrubami - masywny) szt 35 17 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 
72mm (szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 15 18 Klamka drzwiowa biała z szyldem 
niedzielonym na wkładkę 90mm (szyld skręcany razem śrubami - masywny) szt 15 19 Klamka 
drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 72mm (szyld skręcany razem śrubami-masywny) 
szt 15 20 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 90mm (szyld skręcany razem - 
masywny) szt 15 21 kołek szybkiego montażu 6x60 i 6x40 w paczce po 100 szt. szt. 5 22 kołek 
szybkiego montażu 8x80 i 8x60 w paczce po 100 szt. szt. 6 23 listwa progowa aluminiowa dł 1,8m 
półokrągła szerokość 40lub50mm szt. 20 24 Nakrętki ocynkowane f6 f8 f10 f12 kg 10 25 Opona do 
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wózka inwalidzkiego -mała 200x50 szt. 15 26 Opona do wózka inwalidzkiego gumowa pełna 
200x50/Opona w kolorze szarym 200x50. Waga opony to 198gram szt 10 27 Silikon sanitarny 
bezbarwny szt. 25 28 Silikon sanitarny biały szt. 35 29 Szkło okienne 3mm (tafle o wymiarach 
2000x130mm) m2 80 30 Szyld drzwiowy dzielony biały na klucz lub wkładkę (Skręcany śrubami 
razem masywny) szt. 30 31 Śruby m6 m8 m10 m12 (różne długości) kg 30 32 Tarcza do cięcia metalu 
duża 230x22x2 szt 40 33 Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x3 szt. 20 34 Tarcza do cięcia metalu 
mała 115x22x1 szt. 120 35 Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x3 szt. 40 36 Taśma dwustronnie 
klejąca szer. 19mm dł 50m PE gr.2mm szt 10 37 Uszczelki do okien typ B i D 100mb rol 6 38 Wkładka
drzwiowa 10mm szt. 100 39 Wkładka drzwiowa typ łucznik szt. 30 40 wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt 
g-k szt.1000 op. 10 41 wkręt 3,5x35 z wiertłem do płyt g-k szt.1000 op. 2 42 wkręt czarny 3,5x55 z 
nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 szt. 4 43 wkręt czarny 3,5x35 z nacięciem do drewna do płyt 
g-k szt.1000 op 5 44 Zamek drzwiowy na wkładkę (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka 
metalowe). szt. 60 45 Zamek drzwiowy na zwykły klucz (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka 
metalowe) szt. 50 46 Zamek drzwiowy typ Gerda lub Kasta szt. 5 47 Zamek drzwiowy typ łucznik szt. 
15 48 Zamek meblowy ZM-3 szt. 50 49 Pędzle różne szt 40 50 Bit utwardzany (różne rodzaje) szt 30 51
Preparat konserwująco-smarujący 500ml szt 6.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Materiały mechaniczne zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Blacha 
ocynkowana 2000x1000 szt. 3 2. Brzeszczoty do metalu dwustronne (op.70szt) op 2 3. Dętka rowerowa
(różne rozmiary) szt. 40 4. Drut spawalniczy (do spawania gazowego) kg 30 5. Dyble na klucz f8 i f 10 
szt. 400 6. Dyble na śrubokręt i haki f 10 szt. 300 7. Dyble na śrubokręt i haki f 6 szt. 500 8. Dyble na 
śrubokręt i haki f 8 szt. 500 9. Dyble na klucz f12 i haki szt 150 10 Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5 op 
6 11 Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 op 6 12 Gałko-klamka drzwiowa biała szyld krótki (gałka stała, 
klamka mocowana pierścieniem zegera, szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 12 13. Gałko-
klamka drzwiowa biała szyld długi na wkładkę lub zwykły klucz (gałka stała, klamka mocowana 
pierścieniem zegera, szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 12 14. Kit okienny szklarski 
(czerwony) kg 6 15. Klamka drzwiowa biała z szyldem dzielonym (szyld skręcany razem śrubami - 
masywny) szt 35 16. Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 72mm (szyld 
skręcany razem śrubami-masywny) szt 15 17. Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na 
wkładkę 90mm (szyld skręcany razem śrubami - masywny) szt 15 18. Klamka drzwiowa biała z 
szyldem niedzielonym na zw klucz 72mm (szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 15 19. Klamka 
drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 90mm (szyld skręcany razem - masywny) szt 15 
20. kołek szybkiego montażu 6x60 i 6x40 w paczce po 100 szt. szt. 5 21. kołek szybkiego montażu 
8x80 i 8x60 w paczce po 100 szt. szt. 6 22 listwa progowa aluminiowa dł 1,8m półokrągła szerokość 
40lub50mm szt. 20 23. Nakrętki ocynkowane f6 f8 f10 f12 kg 10 24 Opona do wózka inwalidzkiego 
-mała 200x50 szt. 15 25. Opona do wózka inwalidzkiego gumowa pełna 200x50/Opona w kolorze 
szarym 200x50. Waga opony to 198gram szt 10 26. Silikon sanitarny bezbarwny szt. 25 27. Silikon 
sanitarny biały szt. 35 28. Szkło okienne 3mm (tafle o wymiarach 2000x130mm) m2 80 29. Szyld 
drzwiowy dzielony biały na klucz lub wkładkę (Skręcany śrubami razem masywny) szt. 30 30 Śruby 
m6 m8 m10 m12 (różne długości) kg 30 31. Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x2 szt 40 32 Tarcza 
do cięcia metalu duża 230x22x3 szt. 20 33 Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1 szt. 120 34 Tarcza 
do cięcia metalu mała 115x22x3 szt. 40 35 Taśma dwustronnie klejąca szer. 19mm dł 50m PE gr.2mm 
szt 10 36 Uszczelki do okien typ B i D 100mb rol 6 37 Wkładka drzwiowa 10mm szt. 100 38. Wkładka 
drzwiowa typ łucznik szt. 30 39. wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt g-k szt.1000 op. 10 40. wkręt 3,5x35 z
wiertłem do płyt g-k szt.1000 op. 2 41. wkręt czarny 3,5x55 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000
szt. 4 42. wkręt czarny 3,5x35 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 op 5 43. Zamek drzwiowy na
wkładkę (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka metalowe). szt. 60 44. Zamek drzwiowy na 
zwykły klucz (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka metalowe) szt. 50 45 Zamek drzwiowy typ 
Gerda lub Kasta szt. 5 46. Zamek drzwiowy typ łucznik szt. 15 47. Zamek meblowy ZM-3 szt. 50 48 
Pędzle różne szt 40 49 Bit utwardzany (różne rodzaje) szt 30 50 Preparat konserwująco-smarujący 
500ml szt 6.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Grupa 3. 
• W ogłoszeniu jest: Dostawa paliwa zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Olej napędowy l 200 2 Gaz 

w butlach propan-butan kg 40.. 
• W ogłoszeniu powinno być: Dostawa oleju napędowego zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Olej 

napędowy l 200. 

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

24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon C. pokój nr 2... 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon C. pokój nr 2... 

II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: 1). 



• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Grupa 7 - Propan - butan 1 Gaz w butlach propan-butan 
( 3x11kg 1x3kg 2x2kg ) kg 40. 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: 1). 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Grupa 8 1 Asfalt na zimno w op. po 25kg kg 800. 


