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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
    

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów do zespoleń odłamów kostnych, endoprotez stawów, systemu 
rekonstrukcyjnego aparatu więzadłowego oraz cementu kostnego.

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
http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED


IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Zp 6/15

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: 2015-065197 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 096-173697 z dnia: 20/05/2015 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/05/2015 (dd/mm/rrrr)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

VI.3)

Zamiast:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia,

że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na

mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy,

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),

tj.: 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 oświadczenie, że posiada inne niż

wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;

2. Prospekty/katalogi oferowanych wyrobów, wraz z informacją której grupy dotyczą. Zamawiający

dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

3. Opis techniczny i techniki operacyjnej wraz z informacją której grupy dotyczą.

4. Kopie dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów.

5. Prospekty dotyczące oferowanego instrumentarium do implantacji wyrobów, systemu napędów oraz

sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem, z podaniem informacji, której grupy dotyczą.



Powinno być:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia,

że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na

mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy,

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),

tj.: 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 oświadczenie, że posiada inne niż

wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania;

2. Prospekty/katalogi oferowanych wyrobów, wraz z informacją której grupy dotyczą. Zamawiający

dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

3. Opis techniczny i techniki operacyjnej wraz z informacją której grupy dotyczą. Zamawiający

dopuszcza dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

4. Kopie dokumentów potwierdzających obserwacje i wyniki kliniczne implantacji wyrobów. Zamawiający dopuszcza

dołączenie ww. dokumentów w języku angielskim.

5. Prospekty dotyczące oferowanego instrumentarium do implantacji wyrobów, systemu napędów oraz

sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem, z podaniem informacji, której grupy dotyczą

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
IV.3.4) 

Zamiast: 26/06/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)  Powinno być: 13/07/2015 Godzina: 10:00 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.8)

Zamiast: 26/06/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 13/07/2015 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr)

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.6.2015 r. 


