
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Kraków, dnia 19.03.2015 r.

Numer ogłoszenia: 62032 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51990 - 2015 data 10.03.2015 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: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, Pawilon C, pokój nr 2... 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 24.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, Pawilon C, pokój nr 2... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 1. 
 W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godz. lub 20 pacjentów składający 
się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. szt.950 2.
Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 ml do 500 ml. 
szt.2880 3. Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2 x kontrast + 1 x sól fizjologiczna ) 
przeznaczony do stosowania max. przez 12 godzin szt. 960 4.Jednorazowy łącznik o 
długości 120 cm jednokierunkowym zaworem zwrotnym na każdym z końców linii ze 
złączem luer - lock szt. 1440.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 
zamówienia: 1. Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godz. lub 20 pacjentów
składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-
lock. szt.950 2. Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 
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ml do 500 ml. szt.2880 3. Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2 x kontrast + 1 x sól 
fizjologiczna ) przeznaczony do stosowania max. przez 12 godzin szt. 960 
4.Jednorazowy łącznik o długości 120 cm jednokierunkowym zaworem zwrotnym na 
każdym z końców linii ze złączem luer - lock szt. 14400.. 



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZĘŚĆ 5. 
 W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Wosk kostny 2,95 g pakowany po 24 saszetki szt. 360.. 
 W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu 

zamówienia: Wosk kostny 2,95 g pakowany po 24 saszetki , lub Wosk kostny 2,5 g 
pakowany po 12 saszetki szt. 360.. 


