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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

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


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: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

VI.3) 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 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

14. świadectwo jakości PZH potwierdzającego iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest 
przeznaczony dla dzieci dla grupy Grupa 68, poz. 3-6.

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

14.  dokumenty instytucji niezależnych np. świadectwo jakości PZH, opinia Instytutu Matki i Dziecka, dla grupy  
68, poz. 3-6



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: grupa 49

Zamiast:

1 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 160/210 cm a 30 szt

op 36000

2 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 140/90 cm a 50 szt

op 25000

3 Higieniczny chłonny podkład nieprzemakalny wykonany z nieprzemakalnego laminatu celulozowo- foliowego 
rozmiar 80x210 odporny na rozerwanie, wzmocniony dodatkowymi paskami wiskozy a 100 szt op 35000

4 komplet pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 podszewka 90x80 poszwa 
140/210, prześcieradło 130 x 210, gramatura -40g/m2 szt 10000

5 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powierza, wiązany na troki rękawy wykończone elastycznymi 
bawełnianymi mankietami , posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący 
rozmiar XL, kolor zielony szt 3000

6 Fartuch nieprzemakalny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2 nie przemakalne 
wstawki w przedniej części i w rękawach o gramaturze 40 g/m2 , całkowita ochrona przed przenikaniem płynów , 
rękawy z elastycznymi poliestrowym mankietem szt 4000

7 fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości min. 0,028 mm w rolce po 50 szt x 1 rolka , biały rolek 6000

8 ochraniacz na buty foliowe z gumką (1 para) szt 5000

9 Ochraniacze na buty włókninowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40 g/m2 dobrze 
przylegający do obuwia, kolor zielony szt 1000

10 Myjka do mycia i smarowania , 1 x użytku , wykonana z nieprzemakalnego laminatu szt 15000

11 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 40 cm,

wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 2000

12 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie, rolka 50 mb x 50 cm,

wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000

13 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 60 cm,

wykonane z pulpy celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000 

14 koszula p/operacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o masie min. 38 g/m2 rozmiar 110 cm 
x 140 cm. W  kształcie tuniki wiązanej z tyłu na dwie pary troków ( 1 na wysokości szyi a 2- ga w połowie pleców ) 
krótkie rękawy, półokrągłe wyciecie pod szyją. Kolor granatowy. Szt 36000

Powinno być:

1 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 160/210 cm a 30 szt op 
3600

2 podkłady jednorazowe z włókniny poliprorylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 o wym. 140/90 cm a 50 szt op 
2500



3 Higieniczny chłonny podkład nieprzemakalny wykonany z nieprzemakalnego laminatu  celulozowo- foliowego 
rozmiar 80x210 odporny na rozerwanie, wzmocniony dodatkowymi paskami wiskozy a 100 szt op 350

4 komplet pościelowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2 podszewka 90x80 poszwa 
140/210, prześcieradło 130 x 210, gramatura -40g/m2 szt 10000

5 Fartuch higieniczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2stanowiącej barierę dla 
mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powierza, wiązany na troki rękawy wykończone elastycznymi 
bawełnianymi mankietami , posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący 
rozmiar XL, kolor zielony szt 3000

6 Fartuch nieprzemakalny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2 nie przemakalne 
wstawki w przedniej części i w rękawach o gramaturze 40 g/m2 , całkowita ochrona przed przenikaniem płynów , 
rękawy z elastycznymi poliestrowym mankietem szt 4000

7 fartuch foliowy z cienkiej mocnej folii o grubości min. 0,028 mm w rolce po 50 szt x 1 rolka , biały rolek 6000

8 ochraniacz na buty foliowe z gumką (1 para) szt 5000

9 Ochraniacze na buty włókninowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m2 dobrze 
przylegający do obuwia, kolor zielony szt 1000 

10 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 40 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 2000

11 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie, rolka 50 mb x 50 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000

12 Jednorazowy podkład w rolce , nieprzemakalny , zielone lub niebieskie rolka 50 mb x 60 cm, wykonane z pulpy 
celulozowej o gramaturze min. 29 g/m2 oraz filmu PE o grubości min. 0,016 mm szt 5000

13 koszula p/operacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny polipropylenowej o masie min. 38 g/m2 rozmiar 110 cm 
x 140 cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na dwie pary troków ( 1 na wysokości szyi a 2- ga w połowie pleców )
krótkie rękawy, półokrągłe wycięcie pod szyją. Kolor granatowy. Szt 36000

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: grupa 62 

Zamiast:

1 Elektrody przed-sercowe blaszkowe do EKG szt. 50

2 Papier do KTG DO SRF 618 B szt. 400

3 Papier do KTG do aparatu Hawlet Packard szt. 500

4 Papier do EKG B–5 / 58 mm szt. 50

5 Papier do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 szt. 50

6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny szt. 300

7 Papier do EKG ASCARD 4 z nadrukiem 112 m, zapewniający czytelny zapis, bez możliwości rozmazywania szt. 
3500

8 Papier do EKG B–56 szt. 600 

9 Pasy gumowe do EKG szerokie dla dorosłych szt. 100

10 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci szt. 20

11 Papier do KTG Bionet szt. 600



12 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE szt. 30

13 Papier do defibrylatora Lifepack roz. 106,5 x 23 szt. 1500

14 Papier do defibrylatora Lifepack rozm. 106,5 x 23 szt. 1500

15 Papier do defibrylatora Lifepack codemaster szt. 200

Powinno być:

1 Elektrody przed-sercowe blaszkowe do EKG szt. 50

2 Papier do KTG DO SRF 618 B szt. 400

3 Papier do KTG do aparatu Hawlet Packard szt. 500

4 Papier do EKG B–5 / 58 mm szt. 50

5 Papier do EKG do aparatu Ascard Mr Gold 210 x 40 szt. 50

6 Videoprinter do aparatu Mitsubishi K-61 B 110 oryginalny szt. 300

7 Papier do EKG ASCARD 4 z nadrukiem 112 m, zapewniający czytelny zapis, bez możliwości

rozmazywania szt. 3500

8 Papier do EKG B–56 szt. 600

9 Pasy gumowe do EKG szerokie dla dorosłych szt. 100

10 Pasy gumowe do EKG wąskie dla dzieci szt. 20

11 Papier do KTG Bionet szt. 600

12 Papier do aparatu Sony UPP 210 SE szt. 30 

13 Papier do defibrylatora Lifepack roz. 108,5 x 25 szt. 1500

14 Papier do defibrylatora Lifepack rozm. 106,5 x 23 szt. 1500

15 Papier do defibrylatora Lifepack codemaster szt. 200

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

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Zamiast: 20/07/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Powinno być: 21/07/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Zamiast: 20/07/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

Powinno być: 21/07/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/06/2015 (dd/mm/rrrr) 


