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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

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126229487

Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka

E-mail: zpubl@interia.pl Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zeromski-
szpital.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej
wyrobami medycznymi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.

2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien 
wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów

medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33140000

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta, Ograniczona, Ograniczona przyspieszona , 
Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona, Dialog konkurencyjny, Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem, Negocjacyjna bez 
uprzedniego ogłoszenia, Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu, Negocjacyjna bez publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) ZP 5/15

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: 2015-050223 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 076-133567 z dnia: 18/04/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/04/2015 (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.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: grupa 39

Zamiast:

1. Orginalny wirektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20G – 800cięć / min. szt 1404.

Powinno być:

1. Orginalny wirektom przedni kompatybilny z aparatem Infiniti 20G – 800cięć / min. szt 30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

III.2.2) 

Zamiast: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej

niż 7.979.060,00 zł ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych w 
następującym zestawieniu: grupa 1 - 4 630,00 zł, grupa 2 - 30 850,00 zł, grupa 3 - 14 460,00 zł, grupa 4 - 4 560,00 
zł, grupa 5 - 55 580,00 zł, grupa 6 - 102 700,00 zł, grupa 7 - 169 430,00 zł, grupa 8 - 169 600,00 zł, grupa 9 - 26 
610,00 zł, grupa 10 - 18 770,00 zł, grupa 11 - 2 030,00 zł, grupa 12- 17 260,00 zł, grupa 13 - 1 217 100,00 zł, grupa
14 - 365 690,00 zł, grupa 15 - 25 920,00 zł, grupa 16 - 7 490,00 zł, grupa 17 - 3 950,00 zł, grupa 18 - 46 440,00 zł, 
grupa 19 - 6 050,00 zł, grupa 20 - 31 780,00 zł, grupa 21 - 80 190,00 zł, grupa 22 - 30 780,00 zł, grupa 23 - 165 
810,00 zł, grupa 24 - 10 260,00 zł, grupa 25 - 64 310,00 zł, grupa 26 - 1 900,00 zł, grupa 27 - 12 960,00 zł, grupa 
28 - 28 640,00 zł, grupa 29 - 10 670,00 zł, grupa 30 - 5 350,00 zł, grupa 31 - 29 730,00 zł, grupa 32 - 57 690,00 zł, 
grupa 33 - 11 080,00 zł, grupa 34 - 172 100,00 zł, grupa 35 - 9 490,00 zł, grupa 36 - 248 070,00 zł, grupa 37 - 27 
020,00 zł, grupa 38 - 85 560,00 zł, grupa 39 - 2 274 480,00 zł, grupa 40 - 2 920,00 zł, grupa 41 - 17 500,00 zł, 
grupa 42 - 23 050,00 zł, grupa 43 - 6 540,00 zł, grupa 44 - 118 800,00 zł, grupa 45 - 43 200,00 zł, , grupa 46 - 7 
190,00 zł, grupa 47 - 4 970,00 zł, grupa 48 - 27 000,00 zł, grupa 49 - 365 610,00 zł, grupa 50 - 64 800,00 zł, grupa 
51 - 23 860,00 zł, grupa 52 - 9 940,00 zł, grupa 53 - 6 980,00 zł, grupa 54 - 14 930,00 zł, grupa 55 - 99 340,00 zł, 
grupa 56 - 91 580,00 zł, grupa 57 - 27 220,00 zł, grupa 58 - 5 790,00 zł, grupa 59 - 21 710,00 zł, grupa 60 - 80 
070,00 zł, grupa 61 - 14 760,00 zł, grupa 62 - 14 800,00 zł, grupa 63 - 276 710,00 zł, grupa 64 - 29 920,00 zł, grupa
65 - 13 050,00 zł, grupa 66 - 28 690,00 zł, grupa 67 - 86 400,00 zł, grupa 68 - 115 070,00 zł, grupa 69 - 200 890,00 
zł, grupa 70 - 199 090,00 zł, grupa 71 - 23 830,00 zł, grupa 72 - 44 990,00 zł, grupa 73 - 69 420,00 zł, grupa 74 - 38
030,00 zł, grupa 75 - 29 160,00 zł, grupa 76 - 17 110,00 zł, grupa 77 - 12 750,00 zł, grupa 78 - 38 400,00 zł, grupa 
79 - 6 050,00 zł, grupa 80 - 600,00 zł, grupa 81 - 7 620,00 zł, grupa 82 - 1 730,00 zł.

Powinno być:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.766.860 zł 
ceny oferty (w przypadku złożenia ofert częściowych – sumy cen ofert częściowych w następującym zestawieniu:

grupa 1 - 4 630,00 zł



grupa 2 - 30 850,00 zł

grupa 3 - 14 460,00 zł

grupa 4 - 4 560,00 zł

grupa 5 - 55 580,00 zł

grupa 6 - 102 700,00 zł

grupa 7 - 169 430,00 zł

grupa 8 - 169 600,00 zł

grupa 9 - 26 610,00 zł

grupa 10 - 18 770,00 zł

grupa 11 - 2 030,00 zł

grupa 12- 17 260,00 zł

grupa 13 - 1 217 100,00 zł

grupa 14 - 365 690,00 zł

grupa 15 - 25 920,00 zł

grupa 16 - 7 490,00 zł

grupa 17 - 3 950,00 zł

grupa 18 - 46 440,00 zł

grupa 19 - 6 050,00 zł

grupa 20 - 31 780,00 zł

grupa 21 - 80 190,00 zł

grupa 22 - 30 780,00 zł

grupa 23 - 165 810,00 zł

grupa 24 - 10 260,00 zł

grupa 25 - 64 310,00 zł

grupa 26 - 1 900,00 zł

grupa 27 - 12 960,00 zł

grupa 28 - 28 640,00 zł

grupa 29 - 10 670,00 zł

grupa 30 - 5 350,00 zł

grupa 31 - 29 730,00 zł

grupa 32 - 57 690,00 zł

grupa 33 - 11 080,00 zł



grupa 34 - 172 100,00 zł

grupa 35 - 9 490,00 zł

grupa 36 - 248 070,00 zł

grupa 37 - 27 020,00 zł

grupa 38 - 85 560,00 zł

grupa 39 -8100,00 zł

grupa 40 - 2 920,00 zł

grupa 41 - 17 500,00 zł

grupa 42 - 23 050,00 zł

grupa 43 - 6 540,00 zł

grupa 44 - 118 800,00 zł

grupa 45 - 43 200,00 zł

grupa 46 - 7 190,00 zł

grupa 47 - 4 970,00 zł

grupa 48 - 27 000,00 zł

grupa 49 - 365 610,00 zł

grupa 50 - 64 800,00 zł

grupa 51 - 23 860,00 zł

grupa 52 - 9 940,00 zł

grupa 53 - 6 980,00 zł

grupa 54 - 14 930,00 zł

grupa 55 - 99 340,00 zł

grupa 56 - 91 580,00 zł

grupa 57 - 27 220,00 zł

grupa 58 - 5 790,00 zł

grupa 59 - 21 710,00 zł

grupa 60 - 80 070,00 zł

grupa 61 - 14 760,00 zł

grupa 62 - 14 800,00 zł

grupa 63 - 276 710,00 zł

grupa 64 - 29 920,00 zł

grupa 65 - 13 050,00 zł



grupa 66 - 28 690,00 zł

grupa 67 - 86 400,00 zł

grupa 68 - 115 070,00 zł

grupa 69 - 200 890,00 zł

grupa 70 - 199 090,00 zł

grupa 71 - 23 830,00 zł

grupa 72 - 44 990,00 zł

grupa 73 - 33400,00 zł

grupa 73 A- 1700,00 zł

grupa 73 B- 21000,00 zł

grupa 74 - 38 030,00 zł

grupa 75 - 29 160,00 zł

grupa 76 - 17 110,00 zł

grupa 77 - 12 750,00 zł

grupa 78 - 38 400,00 zł

grupa 79 - 6 050,00 zł

grupa 80 - 600,00 zł

grupa 81 - 7 620,00 zł

grupa 82 - 1 730,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: grupa 73

Zamiast: 1 zestaw do toalaty jamy ustnej zawierajacy w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z

zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gabką do górnej powierzchni bezalkoholowy płyn do płukania

ust. 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny , gąbka aplikator preparat nawilżajacy do ust na bazie wodnej. szt 500

2 Słuchawki lekarskie K- 1 szt 300

3 Ciśnieniomierz mechaniczny z rękawem dla dorosłych szt 200

4 szczoteczki cytologiczne szt 1000

5 Szczoteczki chirurgiczne Super Brush szt 400

6 Palce gumowe długie wykonane z lateksu szt 1000

7 Okulary ochronne do foto terapi noworodków z warstwą nylonową , z rzepem na około głowy i na koronie

aby utrzymać ją w bezpiecznym miejscu, rozmiar: 23 – 34 cm szt 3500

8 Papier do KTG 215 BIONET MM szt 1000



9 Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości minimum 200 mm szt 3500

10 Zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dorosłych, dren tlenowy długości 210 cm ze 
złączem uniwersalnym, nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne 
działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, 
skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek ( MMAD ) 2,7 /jm – czysty biologicznie
szt 10000 

11 Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych szt 150

Powinno być:

1 Słuchawki lekarskie K- 1 szt 300

2 Ciśnieniomierz mechaniczny z rękawem dla dorosłych szt 200

3 szczoteczki cytologiczne szt 1000

4 Szczoteczki chirurgiczne Super Brush szt 400

5 Palce gumowe długie wykonane z lateksu szt 1000

6 Okulary ochronne do foto terapi noworodków z warstwą nylonową , z rzepem na około głowy i na koronie

aby utrzymać ją w bezpiecznym miejscu, rozmiar: 23 – 34 cm szt 3500

7 Papier do KTG 215 BIONET MM szt 1000

8 Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości minimum 200 mm szt 3500

9 Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych szt 150

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

III.1.1) Zamiast:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 152. 200,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa

tysięcy dwieście złotych ). Wadium dla poszczególnych grup wynosi: grupa 1- 90,00 zł,grupa 2- 570,00 zł, grupa 3 
-270,00 zł, grupa 4 - 80,00 zł, grupa 5 -1 030,00 zł, grupa 6- 1 900,00 zł, grupa 7- 3 140,00 zł, grupa 8- 3 140,00 zł, 
grupa 9- 490,00 zł, grupa 10 -350,00 zł, grupa 11- 40,00 zł, grupa 12- 320,00 zł,grupa 13 - 22 540,00 zł,grupa 14 - 6
770,00 zł, grupa 15 - 480,00 zł, grupa 16 - 140,00 zł, grupa 17 - 70,00 zł, grupa 18 - 860,00 zł grupa 19 - 110,00 zł, 
grupa 20 - 590,00 zł, grupa 21 - 1 490,00 zł, grupa 22 - 570,00 zł, grupa 23 - 3 070,00 zł, grupa 24- 190,00 zł, grupa
25 - 1 190,00 zł, grupa 26 - 40,00 zł, grupa 27 - 240,00 zł, grupa 28 - 530,00 zł, grupa 29 - 200,00 zł, grupa 30 - 
100,00 zł, grupa 31- 550,00 zł, grupa 32 - 1 070,00 zł, grupa 33 - 210,00 zł, grupa 34 - 3 190,00 zł, grupa 35 - 
180,00 zł, grupa 36 - 4 590,00 zł, grupa 37 - 500,00 zł, grupa 38 - 1 580,00 zł, grupa 39 - 42 120,00 zł, grupa 40 - 
50,00 zł, grupa 41 - 320,00 zł, grupa 42- 430,00 zł, grupa 43 - 120,00 zł, grupa 44 - 2 200,00 zł, grupa 45 - 800,00 
zł, grupa 46 - 130,00 zł, grupa 47 - 90,00 zł, grupa 48 - 500,00 zł, grupa 49 - 6 770,00 zł, grupa 50 - 1 200,00 zł, 
grupa 51- 550,00 zł, grupa 52 - 180,00 zł, grupa 53 - 70,00 zł, grupa 54 - 350,00 zł, grupa 55 - 1 840,00 zł, grupa 56
- 1 700,00 zł, grupa 57- 500,00 zł, grupa 58 - 110,00 zł, grupa 59 - 400,00 zł, grupa 60 - 1 850,00 zł, grupa 61 - 
240,00 zł, grupa 62 - 270,00 zł, grupa 63 - 5 120,00 zł, grupa 64 - 690,00 zł, grupa 65 - 300,00 zł, grupa 66 - 530,00
zł, grupa 67 - 2 000,00 zł, grupa 68 - 2 660,00 zł, grupa 69 - 4 640,00 zł, grupa 70 - 4 610,00 zł, grupa 71 - 550,00 
zł, grupa 72 - 960,00 zł, grupa 73 - 1 510,00 zł, grupa 74 - 770,00 zł, grupa 75 - 680,00 zł, grupa 76 - 400,00 zł, 
grupa 77- 260,00 zł, grupa 78 - 890,00 zł, grupa 79 - 140,00 zł, grupa 80 - 10,00 zł, grupa 81 - 180,00 zł, grupa 82 - 
40,00 zł.

Powinno być:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 110.300,00 zł . Wadium dla poszczególnych grup

wynosi: 



grupa 1- 90,00 zł

grupa 2- 570,00 zł

grupa 3 -270,00 zł

grupa 4 - 80,00 zł

grupa 5 -1 030,00 zł

grupa 6- 1 900,00 zł

grupa 7- 3 140,00 zł

grupa 8- 3 140,00 zł

grupa 9- 490,00 zł

grupa 10 -350,00 zł

grupa 11- 40,00 zł

grupa 12- 320,00 zł

grupa 13 - 22 540,00 zł

grupa 14 - 6 770,00 zł

grupa 15 - 480,00 zł

grupa 16 - 140,00 zł

grupa 17 - 70,00 zł

grupa 18 - 860,00 zł

grupa 19 - 110,00 zł

grupa 19 - 110,00 zł

grupa 20 - 590,00 zł

grupa 21 - 1 490,00 zł

grupa 22 - 570,00 zł

grupa 23 - 3 070,00 zł

grupa 24- 190,00 zł

grupa 25 - 1 190,00 zł

grupa 26 - 40,00 zł

grupa 27 - 240,00 zł

grupa 28 - 530,00 zł

grupa 29 - 200,00 zł

grupa 30 - 100,00 zł

grupa 31- 550,00 zł



grupa 32 - 1 070,00 zł

grupa 33 - 210,00 zł

grupa 34 - 3 190,00 zł

grupa 35 - 180,00 zł

grupa 36 - 4 590,00 zł

grupa 37 - 500,00 zł

grupa 38 - 1 580,00 zł

grupa 39 - 150,00 zł

grupa 40 - 50,00 zł

grupa 41 - 320,00 zł

grupa 42- 430,00 zł

grupa 43 - 120,00 zł

grupa 44 - 2 200,00 zł

grupa 45 - 800,00 zł

grupa 46 - 130,00 zł

grupa 47 - 90,00 zł

grupa 48 - 500,00 zł

grupa 49 - 6 770,00 zł

grupa 50 - 1 200,00 zł

grupa 51- 550,00 zł

grupa 52 - 180,00 zł

grupa 53 - 70,00 zł

grupa 54 - 350,00 zł

grupa 55 - 1 840,00 zł

grupa 56 - 1 700,00 zł

grupa 57- 500,00 zł

grupa 58 - 110,00 zł

grupa 59 - 400,00 zł

grupa 60 - 1 850,00 zł

grupa 61 - 240,00 zł

grupa 62 - 270,00 zł

grupa 63 - 5 120,00 zł



grupa 64 - 690,00 zł

grupa 65 - 300,00 zł

grupa 66 - 530,00 zł

grupa 67 - 2 000,00 zł

grupa 68 - 2 660,00 zł

grupa 69 - 4 640,00 zł

grupa 70 - 4 610,00 zł

grupa 71 - 550,00 zł

grupa 72 - 960,00 zł

grupa 73 - 930,00 zł

grupa 73 A - 50,00 zł

grupa 73 B- 600,00 zł

grupa 74 - 770,00 zł

grupa 75 - 680,00 zł

grupa 76 - 400,00 zł

grupa 77- 260,00 zł

grupa 78 - 890,00 zł

grupa 79 - 140,00 zł

grupa 80 - 10,00 zł

grupa 81 - 180,00 zł

grupa 82 - 40,00 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:

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 20.05.2010r. o Wyrobach



Medycznych, i /lub Oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające 
te produkty do obrotu i stosowania.

2. Oświadczenie, że dostarczy dokumenty o których mowa w pkt. 1 na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym terminie.

3. oświadczenie, iż na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zostaną przedłożone 
w/w dokumenty.

4 . oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5 - dla grupy 7 poz.4 ,

5. oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia nie zawiera ftalanów - dla grupy 8 poz. 10, grupy

30, grupy 48, 

6. oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN– C89258-2:1997 - dla grupy 37 poz.

1 i poz. 2,

7. oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami norm EN1276 i EN 14561 - dla grupy 56

8. oświadczenie potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13795 dla standardowego ryzyka - dla grupy 60

9. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny - grupa 60 do poz. 1 i 2

10. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry

techniczne zgodnie z normą PNEN 13795 w wymaganym zakresie - grupa 60 do poz. 1 i 2

11. Instrukcja użytkowania - grupa 60 do poz. 1, 2 i 3.

12. Próbka - grupa 60 do poz. 1, 2, 3 i 4

13. Instrukcja obsługi w języku polskim - dla grupy 73

Powinno być:

1. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:

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 lub odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca

zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/

powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy na każde wezwanie zamawiającego

w wyznaczonym terminie. 

3. oświadczenie, iż na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zostaną przedłożone 
w/w dokumenty.



4 . oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN EN ISO 10555-5 - dla grupy 7 poz. 4 , oraz 
certyfikat kompatybilności technicznej dla grupy 7 poz. 18

5. oświadczenie potwierdzające, że przedmiot zamówienia nie zawiera ftalanów - dla grupy 8 poz. 10, grupy

30, grupy 48,

6. oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN – C89258-2:1997 - dla grupy 37 poz.

1 i poz. 2,

7. oświadczenie potwierdzające zgodność z wymaganiami norm EN1276 i EN 14561 - dla grupy 56

8. oświadczenie potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13795 dla standardowego ryzyka - dla grupy 60

9. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny - grupa 60 do poz. 1 i 2

10. Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry

techniczne zgodnie z normą PNEN 13795 w wymaganym zakresie - grupa 60 do poz. 1 i 2

11. Instrukcja użytkowania - grupa 60 do poz. 1, 2 i 3.

12. Próbka - grupa 60 do poz. 1, 2, 3 i 4

13. Instrukcja obsługi w języku polskim - dla grupy 73 

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4)

Zamiast: 15/06/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Powinno być: 22/06/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.8)

Zamiast:

15/06/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

Powinno być:

22/06/2015 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:

Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Grupa 73 A

1)Krótki opis



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.

2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów

medycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać 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.

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)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres

1 zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z

zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką do górnej powierzchni bezalkoholowy płyn do płukania

ust. 0,05 % roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka aplikator preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.

szt 500

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Grupa 73 B

1)Krótki opis



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami medycznymi 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 stanowiącym integralną część specyfikacji.

2. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 
miesięcy od daty dostawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości wyrobów medycznych w 
przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.

4. Dostawa wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zaoferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać 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.

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)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33140000

3)Wielkość lub zakres

1 Zestaw do aerozoterapii zawierający: maskę aerozolową dla dorosłych, dren tlenowy długości

210 cm ze złączem uniwersalnym, nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją

pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 –

360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek

( MMAD ) 2,7 /jm – czysty biologicznie szt 10000

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-071531


