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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

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:  Urszula Gawin

E-mail:  zpubl@szpital-zeromskiego.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawę sterylnego sprzętu jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku zwanego dalej wyrobami
medycznymi zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33140000  
Dodatkowe przedmioty 33141200  
 33141320  
 33141620  
 33141640  
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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 8/2016

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:   2016-050881   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 079-139915  z dnia:  22/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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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:
Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28

Zamiast:

Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28
1) Krótki opis
1 Klipsy tytanowe rozmiar ML
( średnio-duże ) zamykane oczkowo
tj. Zamykane poprzez zetknięcie
końców ramion klipsa a następnie
zwarcie ramion na całej długości ( co
prowadzi do uchwycenia struktury
anatomicznej bez możliwości jej
wymknięcia w momencie zamykania
klipsa ), karbowane od wewnątrz
romboidalnie. Wymiary: długość
ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18
st. , długość zamkniętego klipsa
9mm. Kompatybilne z pojedynczą
klipsownicą. szt 6 000,00
2 Klipsy polimerowe niewchlanialne,
do klipsownicy laparoskopowej Hem-
o-Lock, rozmiar XL (extra duży),
zamykające naczynia do 16mm,
pakowane w sterylne zasobniki po 6
sztuk szt 2 400,00
3 Klipsy polimerowe niewchlanialne,
do klipsownicy laparoskopowej

Powinno być:

Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28
1) Krótki opis
1 Klipsy tytanowe rozmiar ML
( średnio-duże ) zamykane oczkowo
tj. Zamykane poprzez zetknięcie
końców
ramion klipsa a następnie zwarcie
ramion na całej długości ( co
prowadzi do uchwycenia struktury
anatomicznej bez możliwości jej
wymknięcia w momencie zamykania
klipsa ), karbowane od wewnątrz
romboidalnie. Wymiary: długość
ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st. ,
długość zamkniętego klipsa 9mm.
Kompatybilne z pojedynczą
klipsownicą. szt 6 000,00
2 Klipsy polimerowe niewchlanialne,
do klipsownicy laparoskopowej Hem-
o-Lock, rozmiar XL (extra duży),
zamykające naczynia do 16mm,
pakowane w sterylne zasobniki po 6
sztuk szt 2 400,00
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5mm Hem-o-Lock, rozmiar ML
(średnio duży), zamykające naczynia
do 16mm, pakowane w sterylne
zasobniki po 6 sztuk szt 1 800,00
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.

3 Klipsy polimerowe niewchlanialne,
do klipsownicy laparoskopowej 5mm
Hem-o-Lock, rozmiar ML (średnio
duży), zamykające naczynia do 10
mm, pakowane w sterylne zasobniki
po 6 sztuk szt 1 800,00
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39

Zamiast:

Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
1 Sterylny zestaw uniwersalny
z Mayo, wykonany z włókniny
laminowanej min. 2–warstwowej,
min. skład
kompletu: serwety operacyjne
samoprzylepne: min. 150x240 cm,
170x175 cm i 2 serwety min. 75x90;
serweta na stolik instrumentariuszki:
min. 140x190 cm; serwety na stolik
Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec
taśmowy: min. 10x50 cm szt. 4 000
2 Sterylny zestaw uniwersalny,
wykonany z włókniny laminowanej
min. 2–warstwowej, min. skład
kompletu:
serwety operacyjne samoprzylepne:
2 serwety min. 170x175 cm i 2
serwety min. 75x90 cm; serweta na
stolik
instrumentariuszki: min. 100x150 cm
szt. 2 000
3 Sterylny zestaw do artroskopii
kolana, wykonany z włókniny
laminowanej 2-warstwowej. Skład
kompletu:

Powinno być:

Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
1 Sterylny zestaw uniwersalny
z Mayo, wykonany z włókniny
laminowanej min. 2–warstwowej,
min. skład
kompletu: serwety operacyjne
samoprzylepne: min. 150x240 cm,
170x175 cm i 2 serwety min. 75x90;
serweta na stolik instrumentariuszki:
min. 140x190 cm; serwety na stolik
Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec
taśmowy: min. 10x50 cm szt. 4 000
2 Sterylny zestaw uniwersalny,
wykonany z włókniny laminowanej
min. 2–warstwowej, min. skład
kompletu:
serwety operacyjne samoprzylepne:
2 serwety min. 170x175 cm i 2
serwety min. 75x90 cm; serweta na
stolik
instrumentariuszki: min. 100x150 cm
szt. 2 000
3 Sterylny zestaw do artroskopii
kolana, wykonany z włókniny
laminowanej 2-warstwowej. Skład
kompletu:
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serweta na stolik narzędziowy
wzmocniona 140x190 cm; serweta
na stolik Mayo wzmocniona 80x145
cm;
serweta 150x175 cm; serweta do
artroskopii z workiem do zbiórki
płynów 320x245 cm (2 otwory 5x7
cm);
osłona na kończynę 35x80 cm; 2
taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x33 cm
szt.
140
4 Sterylny zestaw do chirurgii biodra
wykonany z włókniny laminowanej
2–warstwowej ze wzmocnieniami.
Skład
kompletu: serweta na stolik
narzędziowy min.140x190cm;
obłożenie stolika Mayo złożone
teleskopowo min.
80x145cm; serweta samoprzylepna
min. 170x300cm; serweta
samoprzylepna z wycięciem „U” min.
280x245cm, wycięcie„U” 10x95cm
(wzmocnienie 160x150cm); serweta
pomocnicza min. 150x200cm;
serweta operacyjna min. 75x90cm; 1
osłona na kończynę min. 35x120cm;
2 taśmy samoprzylepne min.
10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min.
30x33 cm szt. 2 400
5 Sterylny zestaw do dłoni/stopy,
wykonany z włókniny laminowanej
2-warstwowej ze wzmocnieniami.
Skład
zestawu: serweta na stolik
narzędziowy wzmocniona 140x190
cm; serweta do operacji dłoni/stopy
(z padem
chłonnym 105x150 cm), z
samouszczelniającym otworem (Ø 3
cm) 225x320 cm; serweta 100x150
cm; uchwyt
Velcro 2x23 cm szt. 60
6 Sterylny zestaw do urologii,
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej. Skład zestawu: serweta
urologiczna z workiem do zbiórki
płynów, osłoną na palec i dwoma
oknami (na genitalia i nadłonowym)
min.

serweta na stolik narzędziowy
wzmocniona 140x190 cm; serweta
na stolik Mayo wzmocniona 80x145
cm;
serweta 150x175 cm; serweta do
artroskopii z workiem do zbiórki
płynów 320x245 cm (2 otwory 5x7
cm);
osłona na kończynę 35x80 cm; 2
taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x33 cm
szt.
140
4 Sterylny zestaw do chirurgii biodra
wykonany z włókniny laminowanej
2–warstwowej ze wzmocnieniami.
Skład
kompletu: serweta na stolik
narzędziowy min.140x190cm;
obłożenie stolika Mayo złożone
teleskopowo min.
80x145cm; serweta samoprzylepna
min. 170x300cm; serweta
samoprzylepna z wycięciem „U” min.
280x245cm, wycięcie„U” 10x95cm
(wzmocnienie 160x150cm); serweta
pomocnicza min. 150x200cm;
serweta operacyjna min. 75x90cm; 1
osłona na kończynę min. 35x120cm;
2 taśmy samoprzylepne min.
10x50cm; 4 ręczniki celulozowe min.
30x33 cm szt. 2 400
5 Sterylny zestaw do dłoni/stopy,
wykonany z włókniny laminowanej
2-warstwowej ze wzmocnieniami.
Skład
zestawu: serweta na stolik
narzędziowy wzmocniona 140x190
cm; serweta do operacji dłoni/stopy
(z padem
chłonnym 105x150 cm), z
samouszczelniającym otworem (Ø 3
cm) 225x320 cm; serweta 100x150
cm; uchwyt
Velcro 2x23 cm szt. 60
6 Sterylny zestaw do urologii,
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej. Skład zestawu: serweta
urologiczna z workiem do zbiórki
płynów, osłoną na palec i dwoma
oknami (na genitalia i nadłonowym)
min.
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185x200cm; serweta na stolik
instrumentariuszki: min. 140x190cm;
przylepiec taśmowy min. 10x50cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 1 600
7 Sterylny zestaw do ginekologii,
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej. Skład zestawu: serweta
na stolik instrumentariuszki: min.
100x150cm serweta z oknem
samoprzylepnym 7x10cm w
rozmiarze min.
100x200cm; 2 osłony na kończynę
75x120cm; serweta 75x90 cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt.
800
8 Sterylny zestaw do otolaryngologii
wykonany z włókniny laminowanej
2–warstwowej. Skład zestawu:
serweta operacyjna z otworem
samoprzylepnym 10cm w rozmiarze
min. 170x250cm; serweta na stolik
narzędziowy w rozmiarze min.
140x160cm; ręcznik celulozowy min.
30x30 cm szt. 3 600
9 Zestaw do operacji oczu
wykonany z włókniny laminowanej w
następującym składzie: serweta do
nakrycia
stolika Mayo min. 80x145cm;
serweta okulistyczna min. 2-
warstwowa z oknem wypełnionym
folią
chirurgiczną (8x10cm) i kieszenią na
płyny, o wymiarze min. 150x150cm;
serweta 2-warstwowa 75x75cm; 2
pokrowce na podłokietniki min.
25x80cm z przylepcami. szt. 100
10 Zestaw do operacji
laryngologicznych: wykonany z
włókniny laminowanej min. 2-
warstwowej z obszarami
dodatkowych chłonnych wzmocnień,
w następującym składzie: 1 serweta
na stolik narzędziowy min.
140x190cm; 1 obłożenie stolika
Mayo min. 80x145cm; 1 serweta
samoprzylepna z wycięciem ,,U",
min.
125x150cm (wzmocnienie
45x40cm); 1 serweta samoprzylepna
wzmocniona min. 200x200cm
(wzmocnienie

185x200cm; serweta na stolik
instrumentariuszki: min. 140x190cm;
przylepiec taśmowy min. 10x50cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 1 600
7 Sterylny zestaw do ginekologii,
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej. Skład zestawu: serweta
na stolik instrumentariuszki: min.
100x150cm serweta z oknem
samoprzylepnym 7x10cm w
rozmiarze min.
100x200cm; 2 osłony na kończynę
75x120cm; serweta 75x90 cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt.
800
8 Sterylny zestaw do otolaryngologii
wykonany z włókniny laminowanej
2–warstwowej. Skład zestawu:
serweta operacyjna z otworem
samoprzylepnym 10cm w rozmiarze
min. 170x250cm; serweta na stolik
narzędziowy w rozmiarze min.
140x160cm; ręcznik celulozowy min.
30x30 cm szt. 3 600
9 Zestaw do operacji oczu
wykonany z włókniny laminowanej w
następującym składzie: serweta do
nakrycia
stolika Mayo min. 80x145cm;
serweta okulistyczna min. 2-
warstwowa z oknem wypełnionym
folią
chirurgiczną (8x10cm) i kieszenią na
płyny, o wymiarze min. 150x150cm;
serweta 2-warstwowa 75x75cm; 2
pokrowce na podłokietniki min.
25x80cm z przylepcami. szt. 100
10 Zestaw do operacji
laryngologicznych: wykonany z
włókniny laminowanej min. 2-
warstwowej z obszarami
dodatkowych chłonnych wzmocnień,
w następującym składzie: 1 serweta
na stolik narzędziowy min.
140x190cm; 1 obłożenie stolika
Mayo min. 80x145cm; 1 serweta
samoprzylepna z wycięciem ,,U",
min.
125x150cm (wzmocnienie
45x40cm); 1 serweta samoprzylepna
wzmocniona min. 200x200cm
(wzmocnienie
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50x75cm); 1 taśma samoprzylepna
min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe
min. 30x30cm szt. 480
11 Zestaw do cięcia cesarskiego
wykonany z włókniny laminowanej
min. 2-warstwowej w następującym
składzie: 1 serweta do nakrycia stołu
instrumentariuszki min. 150x200cm;
1 serweta do nakrycian stolika
Mayo min. 80x145cm; 1 serweta do
cięcia cesarskiego z torbą na płyny
oraz oknem min. 29x19cm
wypełnionym folią chirurgiczną min.
250x315 cm; 1 chłonna serweta dla
noworodka min. 87x90cm; 1 taśma
samoprzylepna min. 10x50cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30cm; 1
fartuch chirurgiczny wzmocniony XL;
2
fartuchy chirurgiczne wzmocnione
XXL. szt. 3 000
12 Zestaw do usuwania szwów: 3
tupfery włókninowe wielkości śliwki;
pęseta anatomiczna stalowa typu
Adson 12cm; pęseta anatomiczna
plastikowa 12,5cm; ostrze – skalpel
6,5cm. Opakowanie – tacka typu
blister
z wgłębieniem na płyny. szt. 5 000
13 Zestaw do wkłucia centralnego: 4
x tupfery gazowe wielkości śliwki 20
nitkowe; kleszczyki Kocher 14 cm;
pęseta 12,5 cm; strzykawka Luer
Lock 10 ml 3 częściowa; igła
podskóra 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm);
igła
podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40
mm); ostrze – skalpel 6,5 cm –
zakrzywiony; metalowy uchwyt do
igły Derf 13
cm; samoprzylepny, przezroczysty
opatrunek 10 cm x 15 cm; 6 x
kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm,
17n 8w;
barierowa serweta z włókniny PP +
PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze – 55 g/m
2
; barierowa
serweta z włókniny PP + PE, z
regulowanym przylepnym otworem,
w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze

50x75cm); 1 taśma samoprzylepna
min. 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe
min. 30x30cm szt. 480
11 Zestaw do cięcia cesarskiego
wykonany z włókniny laminowanej
min. 2-warstwowej w następującym
składzie: 1 serweta do nakrycia stołu
instrumentariuszki min. 150x200cm;
1 serweta do nakrycian stolika
Mayo min. 80x145cm; 1 serweta do
cięcia cesarskiego z torbą na płyny
oraz oknem min. 29x19cm
wypełnionym folią chirurgiczną min.
250x315 cm; 1 chłonna serweta dla
noworodka min. 87x90cm; 1 taśma
samoprzylepna min. 10x50cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30cm; 1
fartuch chirurgiczny wzmocniony XL;
2
fartuchy chirurgiczne wzmocnione
XXL. szt. 3 000
12 Zestaw do usuwania szwów: 3
tupfery włókninowe wielkości śliwki;
pęseta anatomiczna stalowa typu
Adson 12cm; pęseta anatomiczna
plastikowa 12,5cm; ostrze – skalpel
6,5cm. Opakowanie – tacka typu
blister
z wgłębieniem na płyny. szt. 5 000
13 Zestaw do wkłucia centralnego: 4
x tupfery gazowe wielkości śliwki 20
nitkowe; kleszczyki Kocher 14 cm;
pęseta 12,5 cm; strzykawka Luer
Lock 10 ml 3 częściowa; igła
podskóra 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm);
igła
podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40
mm); ostrze – skalpel 6,5 cm –
zakrzywiony; metalowy uchwyt do
igły Derf 13
cm; samoprzylepny, przezroczysty
opatrunek 10 cm x 15 cm; 6 x
kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm,
17n 8w;
barierowa serweta z włókniny PP +
PE, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze – 55 g/m
2
; barierowa
serweta z włókniny PP + PE, z
regulowanym przylepnym otworem,
w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze
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– 55 g/m
2
. Zestaw zapakowany w opakowanie
typu blister w kształcie tacki z
dwoma wgłębieniami (o
przybliżonej pojemności 100 ml; 600
ml), która może służyć jako nerka.
szt. 1000
14 Zestaw do cewnikowania:
serweta barierowa z włókniny PP
+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze
55g/m2, stanowiąca owinięcie
zestawu; 4 x tupfery gazowe,
wielkości śliwki 20 nitkowe; żel
nawilżający;
ampułka ze sterylną wodą 20 ml; igła
podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm);
5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5
cm, 17n 8w; serweta barierowa z
włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm
x 90 cm z centralnym otworem 10
cm o
gramaturze 55g/m2; strzykawka Luer
20 ml; kleszczyki Kocher 14 cm;
pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1
para
lateksowych rękawic bezpudrowych,
rozmiar M – z wywiniętym
mankietem. Zestaw zapakowany w
opakowanie typu blister, w kształcie
tacki z wgłębieniem (o przybliżonej
pojemności 750 ml), która może
służyć jako nerka. 2 000
15 Zestaw porodowy: serweta na
stolik narzędziowy min. 150x100cm,
6 ręczników celulozowych min.
33x33cm, 2 białe serwety chłonne
dla noworodka min. 87x90cm, 2
serwety włókninowe min. 45x75cm,
20
kompresów włókninowych min.
10x10cm, nieprzemakalny podkład
z rozdrobnionej celulozy min.
57x90cm,
duży tupfer gazowy z RTG. szt. 2
000
16 Jałowy zestaw do laparoskopii
duży o składzie: serweta na stół
narzędziowy 2-warstwowa min.
200x150cm; serweta 3-warstwowa
do laparoskopii min. 260x320cm z
samoprzylepnym otworem 26x30cm

– 55 g/m
2
. Zestaw zapakowany w opakowanie
typu blister w kształcie tacki z
dwoma wgłębieniami (o
przybliżonej pojemności 100 ml; 600
ml), która może służyć jako nerka.
szt. 1000
14 Zestaw do cewnikowania:
serweta barierowa z włókniny PP
+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o
gramaturze
55g/m2, stanowiąca owinięcie
zestawu; 4 x tupfery gazowe,
wielkości śliwki 20 nitkowe; żel
nawilżający;
ampułka ze sterylną wodą 20 ml; igła
podskórna 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm);
5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5
cm, 17n 8w; serweta barierowa z
włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm
x 90 cm z centralnym otworem 10
cm o
gramaturze 55g/m2; strzykawka Luer
20 ml; kleszczyki Kocher 14 cm;
pęseta do opatrunków 12,5 cm; 1
para
lateksowych rękawic bezpudrowych,
rozmiar M – z wywiniętym
mankietem. Zestaw zapakowany w
opakowanie typu blister, w kształcie
tacki z wgłębieniem (o przybliżonej
pojemności 750 ml), która może
służyć jako nerka. 2 000
15 Zestaw porodowy: serweta na
stolik narzędziowy min. 150x100cm,
6 ręczników celulozowych min.
33x33cm, 2 białe serwety chłonne
dla noworodka min. 87x90cm, 2
serwety włókninowe min. 45x75cm,
20
kompresów włókninowych min.
10x10cm, nieprzemakalny podkład
z rozdrobnionej celulozy min.
57x90cm,
duży tupfer gazowy z RTG. szt. 2
000
16 Jałowy zestaw do laparoskopii
duży o składzie: serweta na stół
narzędziowy 2-warstwowa min.
200x150cm; serweta 3-warstwowa
do laparoskopii min. 260x320cm z
samoprzylepnym otworem 26x30cm
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(folia operacyjna na brzegach
otworu) z 6 zintegrowanymi
kieszeniami na narzędzia oraz z
dodatkowym
otworem 12x15cm z zasłaniającą
klapką w okolicy annusa (serweta ze
zintegrowanymi osłonami na nogi i
ekranem anestezjologicznym oraz z
prowadnicami drenów z obu stron);
serweta 2-warstwowa 90x75cm;
serweta na stolik Mayo min.
80x145cm; fartuch chirurgiczny L;
2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x
kompres z
gazy z nitką RTG 10x10cm,
12W17N; 3 x tupfer z gazy, miska
plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x
osłona na
kable 12,5 x 230cm, z tekturową
prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik
celulozowy min. 30x30cm; czyścik
do
koagulacji 5x5cm kontrastujący w
RTG. szt. 100
17 Jałowy zestaw do laparoskopii
uniwersalny o składzie: serweta na
stół narzędziowy 2-warstwowa min.
200x150cm; serweta 2-warstwowa
samoprzylepna 175x170cm; serweta
2-warstwowa samoprzylepna
240x150cm; 2 x serweta 2-
warstwowa samoprzylepna
90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-
sekcyjna 43x38cm;
serweta na stolik Mayo 80x145cm;
fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch
chirurgiczny XL; 20 x kompres z
gazy
10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z
gazy; miska plastikowa 250 ml,
z podziałką; 2 x osłona na kable
kamery
12,5x230cm, z tekturową prowadnicą
i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy
min. 30x30cm; 2 x uchwyt
rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5
cm kontrastujący w RTG. szt. 1 600
18 Jałowy zestaw okulistyczny mały
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej, o składzie: serweta na
stolik narzędziowy 140x160cm;
serweta okulistyczna z otworem
przylepnym i workiem na płyny
150x1500cm

(folia operacyjna na brzegach
otworu) z 6 zintegrowanymi
kieszeniami na narzędzia oraz z
dodatkowym
otworem 12x15cm z zasłaniającą
klapką w okolicy annusa (serweta ze
zintegrowanymi osłonami na nogi i
ekranem anestezjologicznym oraz z
prowadnicami drenów z obu stron);
serweta 2-warstwowa 90x75cm;
serweta na stolik Mayo min.
80x145cm; fartuch chirurgiczny L;
2 x fartuch chirurgiczny XL; 20 x
kompres z
gazy z nitką RTG 10x10cm,
12W17N; 3 x tupfer z gazy, miska
plastikowa 250ml, z podziałką; 2 x
osłona na
kable 12,5 x 230cm, z tekturową
prowadnicą i przylepcem; 2 x ręcznik
celulozowy min. 30x30cm; czyścik
do
koagulacji 5x5cm kontrastujący w
RTG. szt. 100
17 Jałowy zestaw do laparoskopii
uniwersalny o składzie: serweta na
stół narzędziowy 2-warstwowa min.
200x150cm; serweta 2-warstwowa
samoprzylepna 175x170cm; serweta
2-warstwowa samoprzylepna
240x150cm; 2 x serweta 2-
warstwowa samoprzylepna
90x75cm; kieszeń samoprzylepna 2-
sekcyjna 43x38cm;
serweta na stolik Mayo 80x145cm;
fartuch chirurgiczny L; 2 x fartuch
chirurgiczny XL; 20 x kompres z
gazy
10x10cm, 12W17N; 3 x tupfer z
gazy; miska plastikowa 250 ml,
z podziałką; 2 x osłona na kable
kamery
12,5x230cm, z tekturową prowadnicą
i przylepcem; 4 x ręcznik celulozowy
min. 30x30cm; 2 x uchwyt
rzepowy; czyścik do koagulacji 5x5
cm kontrastujący w RTG. szt. 1 600
18 Jałowy zestaw okulistyczny mały
wykonany z włókniny laminowanej
2-warstwowej, o składzie: serweta
na stolik narzędziowy 150x150cm;
serweta okulistyczna z otworem
przylepnym i workiem na płyny
150x1500cm
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(otwór 4x6,5cm) szt. 300
19 Jałowy zestaw do nefroskopii
wykonany z włókniny laminowanej 2-
warstwowej, o składzie: serweta na
stolik narzędziowy 140x190cm;
samoprzylepna serweta do
nefroskopii z workiem na płyny z
sitem i zaworem
170x300cm;
2 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 140
20 Jałowy zestaw do znieczulenia
miejscowego w składzie: serweta z
włókniny 75x90cm; kleszczyki typu
Kocher 14cm; 5 x tupfery wielkości
śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z
włókniny laminowanej 45x75cm z
regulowanym otworem; strzykawka
Luer Lock 10 ml; igła podskórna
(0,8x40mm); igła podskórna
(1,2x40mm);
przylepny opatrunek chłonny
7,2x5cm. Opakowanie typu
blister w kształcie tacki z trzema
wgłębieniami,
która może służyć jako nerka. szt. 2
000
21 Jałowy zestaw do nakłucia
lędźwiowego w składzie: serweta z
włókniny 75x90cm; kleszczyki typu
Kocher
14cm; 6 x tupfery wielkości śliwki z
gazy 20-nitkowej; serweta z włókniny
laminowanej 75x90cm, z centralnym
otworem i przylepnym brzegiem;
strzykawka Luer Lock 5 ml; igła
podskórna (0,8x40mm); igła
podskórna
(1,2x40mm); przylepny opatrunek
chłonny 7,2x5cm. Opakowanie typu
blister w kształcie tacki z trzema
wgłębieniami, która może służyć jako
nerka. szt. 3 000
22 Jałowy zestaw do artroskopii
barku z workiem, wykonany z
włókniny 2-warstwowej, o składzie:
serweta na
stolik narzędziowy wzmocniona
140x190 cm; serweta na stolik Mayo
wzmocniona 80x145 cm; serweta do
artroskopii stawu barkowego z
workiem na płyny (otwór 7x10

(otwór 4x6,5cm) szt. 300
19 Jałowy zestaw do nefroskopii
wykonany z włókniny laminowanej
2-warstwowej, o składzie: serweta
na stolik narzędziowy 140x190cm;
samoprzylepna serweta do
nefroskopii z workiem na płyny z
sitem i zaworem
170x300cm;
2 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 140
20 Jałowy zestaw do znieczulenia
miejscowego w składzie: serweta z
włókniny 75x90cm; kleszczyki typu
Kocher 14cm; 5 x tupfery wielkości
śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta
z włókniny laminowanej 45x75cm z
regulowanym otworem; strzykawka
Luer Lock 10 ml; igła podskórna
(0,8x40mm); igła podskórna
(1,2x40mm);
przylepny opatrunek chłonny
7,2x5cm. Opakowanie typu
blister w kształcie tacki z trzema
wgłębieniami, która może służyć jako
nerka. szt. 2 000
21 Jałowy zestaw do nakłucia
lędźwiowego w składzie: serweta z
włókniny 75x90cm; kleszczyki typu
Kocher 14cm; 6 x tupfery wielkości
śliwki z gazy 20-nitkowej; serweta z
włókniny laminowanej 75x90cm, z
centralnym
otworem i przylepnym brzegiem;
strzykawka Luer Lock 5 ml; igła
podskórna (0,8x40mm); igła
podskórna (1,2x40mm); przylepny
opatrunek chłonny 7,2x5cm.
Opakowanie typu blister w kształcie
tacki z trzema wgłębieniami, która
może służyć jako nerka. szt. 3 000
22 Jałowy zestaw do artroskopii
barku z workiem, wykonany z
włókniny 2-warstwowej, o składzie:
serweta na stolik narzędziowy
wzmocniona 140x190 cm; serweta
na stolik Mayo wzmocniona 80x145
cm; serweta do
artroskopii stawu barkowego z
workiem na płyny (otwór 7x10
cm) 225x400 cm; samoprzylepna
serweta
operacyjna 75x90 cm; osłona
na kończynę 25x80 cm; taśma
samoprzylepna 10x50 cm;
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cm) 225x400 cm; samoprzylepna
serweta
operacyjna 75x90 cm; osłona
na kończynę 25x80 cm; taśma
samoprzylepna 10x50 cm; uchwyt
Velcro 2x23
cm; 4 ręczniki celulozowe min. 30x30
cm szt. 40
23 Jałowy zestaw do artroskopii
barku, wykonany z włókniny 2-
warstwowej ze wzmocnieniami, o
składzie:
serweta na stolik narzędziowy
wzmocniona 140x190 cm; serweta
na stolik Mayo wzmocniona 80x145
cm;
samoprzylepna serweta operacyjna
typu „U” z padem chłonnym ("U"
10x60 cm) 260x200 cm (pad
100x120
cm); serweta 150x175 cm;
samoprzylepna serweta operacyjna
z padem chłonnym 150x240 cm (pad
50x75
cm); osłona na kończynę 25x80 cm;
2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm; 4
ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 200
24 Jałowy zestaw uniwersalny
wzmocniony, serwet włókninowych
2-warstwowych z dodatkowym
obszarem
chłonnych wzmocnień w obrębie
pola operacyjnego (łączna chłonność
min. 400 ml/m2 zgodnie z EN ISO
9073-6 (DIN 53 923) i odporność na
penetrację płynów (zgodnie z EN
20811) >200 cm H2O w obszarze
wzmocnionym). Skład zestawu:
serweta na stolik narzędziowy
140x190cm; obłożenie stolika Mayo
złożone
teleskopowo 80x145cm; przylepna
serweta operacyjna z padem
chłonnym 150x240cm (pad
50x75cm);
przylepna serweta operacyjna z
padem chłonnym 200x175cm (pad
50x75cm); 2 przylepne serwety
operacyjne z padem chłonnym
75x90cm (pad 36x90cm); taśma
samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki
celulozowe min. 30x30cm szt. 2 000

uchwyt Velcro 2x23 cm; 4 ręczniki
celulozowe min. 30x30 cm szt. 40
23 Jałowy zestaw do artroskopii
barku, wykonany z włókniny 2-
warstwowej ze wzmocnieniami, o
składzie:
serweta na stolik narzędziowy
wzmocniona 140x190 cm; serweta
na stolik Mayo wzmocniona 80x145
cm;
samoprzylepna serweta operacyjna
typu „U” z padem chłonnym ("U"
10x60 cm) 260x200 cm (pad
100x120 cm); serweta 150x175 cm;
samoprzylepna serweta operacyjna
z padem chłonnym 150x240 cm (pad
50x75
cm); osłona na kończynę 25x80 cm;
2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm;
4 ręczniki celulozowe min. 30x30 cm
szt. 200
24 Jałowy zestaw uniwersalny
wzmocniony, serwet włókninowych
2-warstwowych z dodatkowym
obszarem chłonnych wzmocnień w
obrębie pola operacyjnego (łączna
chłonność min. 400 ml/m2 zgodnie z
EN ISO
9073-6 (DIN 53 923) i odporność na
penetrację płynów (zgodnie z EN
20811) >200 cm H2O w obszarze
wzmocnionym). Skład zestawu:
serweta na stolik narzędziowy
140x190cm; obłożenie stolika Mayo
złożone teleskopowo 80x145cm;
przylepna serweta operacyjna z
padem chłonnym 150x240cm (pad
50x75cm);
przylepna serweta operacyjna z
padem chłonnym 200x175cm (pad
50x75cm); 2 przylepne serwety
operacyjne z padem chłonnym
75x90cm (pad 36x90cm); taśma
samoprzylepna 10x50cm; 4 ręczniki
celulozowe min. 30x30cm szt. 2 000
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. zm.), tj.
posiadać wpisy i świadectwa wydane
przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE
producenta (dotyczy wszystkich klas
wyrobu medycznego),
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Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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

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

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić
w pierwotnym ogłoszeniu III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości: 69 270,00
zł (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt złotych ). Wadium dla
poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1 4 330,00 zł
Grupa 2 5 630,00 zł
Grupa 3 860,00 zł
Grupa 4 2 270,00 zł
Grupa 5 600,00 zł
Grupa 6 2 110,00 zł
Grupa 7 270,00 zł
Grupa 8 670,00 zł
Grupa 9 2 590,00 zł
Grupa 10 20,00 zł
Grupa 11 60,00 zł
Grupa 12 140,00 zł
Grupa 13 150,00 zł
Grupa 14 1 200,00 zł
Grupa 15 3 210,00 zł
Grupa 16 4 980,00 zł
Grupa 17 1 520,00 zł
Grupa 18 2 760,00 zł
Grupa 19 420,00 zł
Grupa 20 40,00 zł

Powinno być:

1. Oferta musi być zabezpieczona
wadium w wysokości: 69 270,00
zł (słownie: sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście
siedemdziesiąt złotych ). Wadium dla
poszczególnych grup wynosi:
Grupa 1 4 330,00 zł
Grupa 2 5 630,00 zł
Grupa 3 860,00 zł
Grupa 4 2 270,00 zł
Grupa 5 600,00 zł
Grupa 6 2 110,00 zł
Grupa 7 270,00 zł
Grupa 8 670,00 zł
Grupa 9 2 590,00 zł
Grupa 10 20,00 zł
Grupa 11 60,00 zł
Grupa 12 140,00 zł
Grupa 13 150,00 zł
Grupa 14 1 200,00 zł
Grupa 15 3 210,00 zł
Grupa 16 4 980,00 zł
Grupa 17 1 520,00 zł
Grupa 18 2 760,00 zł
Grupa 19 420,00 zł
Grupa 20 40,00 zł
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Grupa 21 100,00 zł
Grupa 22 100,00 zł
Grupa 23 260,00 zł
Grupa 24 260,00 zł
Grupa 25 400,00 zł
Grupa 26 200,00 zł
Grupa 27 2 980,00 zł
Grupa 28 770,00 zł
Grupa 29 330,00 zł
Grupa 30 6 200,00 zł
Grupa 31 90,00 zł
Grupa 32 3 710,00 zł
Grupa 33 200,00 zł
Grupa 34 380,00 zł
Grupa 35 2 560,00 zł
Grupa 36 670,00 zł
Grupa 37 50,00 zł
Grupa 38 90,00 zł
Grupa 39 11 950,00 zł
Grupa 40 2 870,00 zł
Grupa 41 970,00 zł
Grupa 42 300,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu na konto Szpitala
(decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/
KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400
2331 1121 0002
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Grupa 21 100,00 zł
Grupa 22 100,00 zł
Grupa 23 260,00 zł
Grupa 24 260,00 zł
Grupa 25 400,00 zł
Grupa 26 200,00 zł
Grupa 27 2 980,00 zł
Grupa 28 770,00 zł
Grupa 29 330,00 zł
Grupa 30 6 200,00 zł
Grupa 31 90,00 zł
Grupa 32 3 710,00 zł
Grupa 33 200,00 zł
Grupa 34 380,00 zł
Grupa 35 2210,00 zł
Grupa 35 A- 350,00 zł
Grupa 36 370,00 zł
Grupa 36 A- 300,00 zł
Grupa 37 50,00 zł
Grupa 38 90,00 zł
Grupa 39 11 950,00 zł
Grupa 40 2 870,00 zł
Grupa 41 970,00 zł
Grupa 42 300,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu na konto Szpitala
(decyduje termin uznania rachunku
Zamawiającego):
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/
KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400
2331 1121 0002
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z tym
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada
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4. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu, przelewem,
Wykonawca dołącza do oferty
kserokopię
wpłaty wadium, z potwierdzeniem
dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać: temat
postępowania oraz sygnaturę.
W pozostałych przypadkach (pkt 3 b,
c, d) wymagane jest dołączenie do
oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa
w punkcie 3 muszą zachować
ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca
jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia)
musi jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana
przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację, np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego
w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w
okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.
7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom,
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,

2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu, przelewem,
Wykonawca dołącza do oferty
kserokopię
wpłaty wadium, z potwierdzeniem
dokonanego przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać: temat
postępowania oraz sygnaturę.
W pozostałych przypadkach (pkt 3 b,
c, d) wymagane jest dołączenie do
oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz
Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa
w punkcie 3 muszą zachować
ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca
jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia)
musi jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana
przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację, np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego
w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w
okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.
7. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom,
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

16 / 28

z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej
w pkt VII.8.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu
umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający
zażąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w przypadkach
wskazanych
powyżej w pkt 1, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako
najkorzystniejsza. Zamawiający
wyznacza zarazem termin
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę.
8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami w przypadkach,
gdy:
1) Wykonawca, którego oferta
została wybrana, odmówił
podpisania umowy w sprawie
zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących
po
jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2
pkt. 5, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki,

postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej
w pkt VII.8.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, po zawarciu
umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający
zażąda
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium w przypadkach
wskazanych
powyżej w pkt 1, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została
wybrana jako
najkorzystniejsza. Zamawiający
wyznacza zarazem termin
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę.
8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami w przypadkach,
gdy:
1) Wykonawca, którego oferta
została wybrana, odmówił
podpisania umowy w sprawie
zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących
po
jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy,
pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2
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o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.
3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

pkt. 5, lub informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.
3, co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. Informacja banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem
terminu składania ofert. 2. Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie
warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych
podmiotów
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy,
Zamawiający wymaga przedłożenia
informacji, o której
mowa w pkt. 9, podmiotu zasobami
którego będzie
dysponował Wykonawca.
Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: Posiadają
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 3 741 790,00
zł ceny oferty (w przypadku złożenia
ofert częściowych – sumy cen ofert
częściowych w następującym
zestawieniu:
Grupa 1 233 580,00 zł
Grupa 2 303 910,00 zł

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1. Informacja banku lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona
nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem
terminu składania ofert. 2. Jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie
warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega
na zdolnościach finansowych innych
podmiotów
na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy,
Zamawiający wymaga przedłożenia
informacji, o której
mowa w pkt. 9, podmiotu zasobami
którego będzie
dysponował Wykonawca.
Ocena spełniania warunków
dokonana zostanie
zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o
informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: Posiadają
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 3 741 790,00
zł ceny oferty (w przypadku złożenia
ofert częściowych – sumy cen ofert
częściowych w następującym
zestawieniu:
Grupa 1 233 580,00 zł
Grupa 2 303 910,00 zł
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Grupa 3 46 440,00 zł
Grupa 4 122 600,00 zł
Grupa 5 32 420,00 zł
Grupa 6 114 090,00 zł
Grupa 7 14 450,00 zł
Grupa 8 35 960,00 zł
Grupa 9 139 600,00 zł
Grupa 10 1 330,00 zł
Grupa 11 3 260,00 zł
Grupa 12 7 310,00 zł
Grupa 13 8 100,00 zł
Grupa 14 64 800,00 zł
Grupa 15 173 450,00 zł
Grupa 16 268 980,00 zł
Grupa 17 82 080,00 zł
Grupa 18 149 260,00 zł
Grupa 19 22 650,00 zł
Grupa 20 2 150,00 zł
Grupa 21 5 400,00 zł
Grupa 22 5 490,00 zł
Grupa 23 14 260,00 zł
Grupa 24 14 260,00 zł
Grupa 25 21 600,00 zł
Grupa 26 10 940,00 zł
Grupa 27 161 140,00 zł
Grupa 28 41 730,00 zł
Grupa 29 18 090,00 zł
Grupa 30 334 800,00 zł
Grupa 31 4 760,00 zł
Grupa 32 200 130,00 zł
Grupa 33 10 810,00 zł
Grupa 34 20 520,00 zł
Grupa 35 138 230,00 zł
Grupa 36 36 290,00 zł
Grupa 37 2 550,00 zł
Grupa 38 5 010,00 zł
Grupa 39 645 250,00 zł
Grupa 40 154 960,00 zł
Grupa 41 52 460,00 zł
Grupa 42 16 690,00 zł

Grupa 3 46 440,00 zł
Grupa 4 122 600,00 zł
Grupa 5 32 420,00 zł
Grupa 6 114 090,00 zł
Grupa 7 14 450,00 zł
Grupa 8 35 960,00 zł
Grupa 9 139 600,00 zł
Grupa 10 1 330,00 zł
Grupa 11 3 260,00 zł
Grupa 12 7 310,00 zł
Grupa 13 8 100,00 zł
Grupa 14 64 800,00 zł
Grupa 15 173 450,00 zł
Grupa 16 268 980,00 zł
Grupa 17 82 080,00 zł
Grupa 18 149 260,00 zł
Grupa 19 22 650,00 zł
Grupa 20 2 150,00 zł
Grupa 21 5 400,00 zł
Grupa 22 5 490,00 zł
Grupa 23 14 260,00 zł
Grupa 24 14 260,00 zł
Grupa 25 21 600,00 zł
Grupa 26 10 940,00 zł
Grupa 27 161 140,00 zł
Grupa 28 41 730,00 zł
Grupa 29 18 090,00 zł
Grupa 30 334 800,00 zł
Grupa 31 4 760,00 zł
Grupa 32 200 130,00 zł
Grupa 33 10 810,00 zł
Grupa 34 20 520,00 zł
Grupa 35 119440,00 zł
Grupa 35 A- 18790,00 zł
Grupa 36 20090,00 zł
Grupa 36 A - 16200,00 zł
Grupa 37 2 550,00 zł
Grupa 38 5 010,00 zł
Grupa 39 645 250,00 zł
Grupa 40 154 960,00 zł
Grupa 41 52 460,00 zł
Grupa 42 16 690,00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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VI.3) Informacje dodatkowe INFORMACJA O
OŚWIADCZENIACH I
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ
WYMAGANIOM OKREŚLONYM
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. katalogi/opracowania/ulotki
– zawierające pełną informację
o parametrach technicznych
oferowanych
wyrobów medycznych,
potwierdzające spełnienie wszystkich
wymaganych parametrów w języku
polskim.
2. 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, ( tekst jednolity Dz. U.
z 2015 poz. 876 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.
oraz oświadczenie, iż na każde
wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym przez niego terminie
zostaną
przedłożone w/w dokumenty.
3. DODATKOWO DLA GRUP
33-38 – instrukcje użytkowania z
informacją, że oferowane wyroby
medyczne posiadają min. 3 naklejki.

INFORMACJA O
OŚWIADCZENIACH I
DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA,
ŻE OFEROWANE DOSTAWY
ODPOWIADAJĄ
WYMAGANIOM OKREŚLONYM
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. katalogi/opracowania/ulotki
– zawierające pełną informację
o parametrach technicznych
oferowanych
wyrobów medycznych,
potwierdzające spełnienie wszystkich
wymaganych parametrów w języku
polskim.
2. 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, ( tekst jednolity Dz. U.
z 2015 poz. 876 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.
oraz oświadczenie, iż na każde
wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym przez niego terminie
zostaną
przedłożone w/w dokumenty.
DODATKOWO DLA GRUP
33-38 – instrukcje użytkowania z
informacją, której grupy dotyczą
oraz oświadczenie, że opakowania
zawierają 3 naklejki dla asortymnetu
zawartego w powyższych grupach
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35

Zamiast:

Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35
1 Prowadnice jednorazowego
użytku, średnica 0,035'' lub 0,025"
długość robocza 4500mm lub
2700mm,
giętka prosta lub zagięta końcówka
pokryta powłoką hydrofilną o
długości 70mm widoczna w
promieniach RTG;
posiada znaczniki na różnych
długościach końcówki dystalnej:
50mm-70mm zielony znacznik,
80mm-90mm znacznik spiralny,
90mm-400mm lub 90mm – 420mm
znacznik X; specjalny rdzeń
wykonany z nitynolu pozwala
przenieść moment obrotowy od
końca proksymalnego prowadnicy do
jej końca dystalnego w stosunku 1:1;
fluorowa powłoka zmniejsza tarcie
przy przechodzeniu przez przewody
żółciowe. szt 300
2 Jednorazowy balon trójkanałowy
do usuwania złogów z dróg
żółciowych; balon można
napompować do 3 średnic: 8,5mm,
11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm,
20mm; narzędzie ma możliwość
podania kontrastu powyżej lub
poniżej
balonu; na końcu dystalnym i
proksymalnym balonu znajduje się
po 1 znaczniku widocznym w
promieniach RTG; narzędzie posiada
zwężaną końcówkę ułatwiającą
przejście przez zwężenia;
maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,7mm – 3,15mm;
zewnętrzna średnica dystalnej części
cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna
średnica proksymalnej cześci
cewnika 2,45mm (7Fr); długość
narzędzia 1900mm, maksymalna
pojemność balonu 3,4ml powietrza;
kompatybilna prowadnica 0,035'' lub
mniejsza; narzędzie wprowadzane
jest po prowadnicy na całej jego
długości
(over-the-wire); minimalna średnica
kanału roboczego 2,8mm –
3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio
skalibrowane

Powinno być:

Grupa 35
1 Prowadnice jednorazowego
użytku, średnica 0,035'' lub 0,025"
długość robocza 4500mm lub
2700mm,
giętka prosta lub zagięta końcówka
pokryta powłoką hydrofilną o
długości 70mm widoczna w
promieniach
RTG;
posiada znaczniki na różnych
długościach końcówki dystalnej:
50mm-70mm zielony znacznik,
80mm-90mm znacznik spiralny,
90mm-400mm lub 90mm – 420mm
znacznik X; specjalny rdzeń
wykonany z
nitynolu pozwala
przenieść moment obrotowy od
końca proksymalnego prowadnicy do
jej końca dystalnego w stosunku 1:1;
fluorowa powłoka zmniejsza tarcie
przy przechodzeniu przez przewody
żółciowe. szt 300
2 Jednorazowy balon trójkanałowy
do usuwania złogów z dróg
żółciowych; balon można
napompować do 3 średnic: 8,5mm,
11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm,
20mm; narzędzie ma możliwość
podania kontrastu powyżej lub
poniżej
balonu; na końcu dystalnym i
proksymalnym balonu znajduje się
po 1 znaczniku widocznym w
promieniach RTG; narzędzie posiada
zwężaną końcówkę ułatwiającą
przejście przez zwężenia;
maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,7mm – 3,15mm;
zewnętrzna średnica dystalnej
części cewnika 1,85mm (5,5Fr);
zewnętrzna średnica proksymalnej
cześci cewnika 2,45mm
(7Fr); długość narzędzia 1900mm,
maksymalna pojemność balonu
3,4ml powietrza; kompatybilna
prowadnica 0,035'' lub mniejsza;
narzędzie wprowadzane jest po
prowadnicy na całej jego długości
(over-the-wire); minimalna średnica
kanału roboczego 2,8mm –
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strzykawki do napełniania balonu
do wybranej średnicy; narzędzie
dostarczane jest z umieszczonym
w części dystalnej narzędzia
mandrynem zapewniającym
stabilność oraz nieprzepuszczającą
światła osłonką na balon. szt 30
3 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o
optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 7 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120,
130, 140, 150, 160, 170, 180mm,
średnica wewnętrzna protezy
1,35mm, powierzchnia przekroju
otworu
drenującego 1,13mm2; doskonała
widoczność we fluoroskopii; niebieski
kolor protezy dla doskonałej
widoczności w endoskopowym polu
widzenia. szt 8
4 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o
optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 8,5 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120,
130, 140, 150, 160, 170, 180mmmm,
średnica wewnętrzna protezy
1,91mm, powierzchnia przekroju
otworu
drenującego 2,24mm2; doskonała
widoczność we fluoroskopii; niebieski
kolor protezy dla doskonałej
widoczności w endoskopowym polu
widzenia. szt 8
5 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o
optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 10 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120,
130, 140, 150, 160, 170, 180mm,
średnica wewnętrzna protezy
2,34mm, powierzchnia przekroju
otworu

3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio
skalibrowane
strzykawki do napełniania balonu
do wybranej średnicy; narzędzie
dostarczane jest z umieszczonym
w części dystalnej narzędzia
mandrynem zapewniającym
stabilność oraz nieprzepuszczającą
światła osłonką na balon. szt 30
3 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o
optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 7 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170,
180mm, średnica wewnętrzna
protezy 1,35mm, powierzchnia
przekroju otworu
drenującego 1,13mm2; doskonała
widoczność we fluoroskopii; niebieski
kolor protezy dla doskonałej
widoczności w endoskopowym polu
widzenia. szt 8
4 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o
optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 8,5 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120,
130, 140, 150, 160, 170, 180mmmm,
średnica wewnętrzna protezy
1,91mm, powierzchnia przekroju
otworu drenującego 2,24mm2;
doskonała widoczność we
fluoroskopii; niebieski kolor protezy
dla doskonałej widoczności w
endoskopowym polu widzenia. szt 8
5 Prosta lub z zagięciem środkowym
lub z zagięciem dwunastniczym
proteza plastikowa wykonana z EVA
o optymalnej sztywności i giętkości,
średnica 10 Fr, odległość między
listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120,
130, 140, 150, 160, 170, 180mm,
średnica wewnętrzna protezy
2,34mm, powierzchnia przekroju
otworu drenującego 3,56mm2;
doskonała widoczność we
fluoroskopii; niebieski kolor protezy
dla doskonałej widoczności w
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drenującego 3,56mm2; doskonała
widoczność we fluoroskopii; niebieski
kolor protezy dla doskonałej
widoczności w endoskopowym polu
widzenia szt 100
6 Protezy trzustkowe ,proste lub S-
kształtne, srednica 7Fr; 8,5Fr; 10Fr,
długość 20 – 120mm, minimalna
średnica kanału roboczego 2,8mm –
3,7 mm szt 10
7 Cewnik z ruchomą końcówką
do dróg żółciowych i trzustkowych
(jednorazowego użytku).
Ruchomość: push
30’ pull 90 Średnica końcówki: 4 Fr,
znaczniki co 3mm, do prowadnicy
0,035”- 1 szt. Długość narzędzia
195 cm, minimalna średnica kanału
roboczego: 3,2 mm. szt 4
8 Jednorazowy litotryptor do
mechanicznej litotrypsji; wstępnie
zmontowane i gotowe do użytku
koszyk osłona zwojowa zewnętrzna
i osłonka wewnętrzna; długość
robocza 1950mm; maksymalna
średnica narzędzia wprowadzana
do kanału roboczego endoskopu
2,9mm, minimalna średnica kanału
roboczego endoskopu 3,2 –
4,2mm; średnica koszyka 30mm;
zaokrąglona końcówka dystalna
koszyka uławia wejście do
przewodów żółciowych; posiada
funkcję rotacji; posiada port
iniekcyjny; kompatybilny z
wielorazowym uchwytem typu
MAJ-441. szt 6
9 Balon do poszerzania dróg
żółciowych, wysokociśnieniowy,
jednorazowego użytku, minimalna
średnica
kanału roboczego 2,8 mm; długość
narzędzia 180 cm; średnica
zewnętrzna balonu 4, 6, 8mm,
długość balonu,
20, 40, 30mm; do prowadnicy 0,035
mm szt 8
10 Jednorazowy koszyk do usuwania
kamieni z dróg żółciowych, złogów i
ciał obcych w obrębie przewodów
żółciowych; typ 4-drutowy wykonany
z twardego drutu; maksymalna
średnica części wprowadzanej do
kanału

endoskopowym polu widzenia szt
100
6 Protezy trzustkowe ,proste lub S-
kształtne, srednica 7Fr; 8,5Fr; 10Fr,
długość 20 – 120mm, minimalna
średnica kanału roboczego 2,8mm –
3,7 mm szt 10
7 Balon do poszerzania dróg
żółciowych, wysokociśnieniowy,
jednorazowego użytku, minimalna
średnica kanału roboczego 2,8
mm; długość narzędzia 180 cm;
średnica zewnętrzna balonu 4, 6,
8mm, długość balonu, 20, 40, 30mm;
do prowadnicy 0,035 mm szt 8
8 Jednorazowy koszyk do usuwania
kamieni z dróg żółciowych, złogów
i ciał obcych w obrębie przewodów
żółciowych; typ 4-drutowy wykonany
z twardego drutu; maksymalna
średnica części wprowadzanej do
kanału
roboczego endoskopu 2,9mm;
minimalna średnica endoskopu
3,7mm; maksymalna średnica
współpracującej prowadnicy
0,035'' (0,89mm); szerokość
rozłożonego koszyka 22mm;
długość robocza narzędzia
1900mm; na końcówce dystalnej
znajduje się specjalne oczko, które
umożliwia wprowadzanie koszyka po
prowadnicy; narzędzie kompatybilne
z litotryptorem awaryjnym BML-110A;
posiada port iniekcyjny; posiada
zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny
z V-Systemem – posiada znacznik
V dostarczany w sterylnym pakiecie,
gotowy do użytku. szt 8
10 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 4-drutowy wykonany z twardego
drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,4mm; minimalna
średnica endoskopu 2,8mm;
szerokość rozłożonego koszyka
22mm; długość
robocza narzędzia 1900mm;
zaokrąglona końcówka dystalna
uławia wejście do przewodów
żółciowych;
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roboczego endoskopu 2,9mm;
minimalna średnica endoskopu
3,7mm; maksymalna średnica
współpracującej
prowadnicy 0,035'' (0,89mm);
szerokość rozłożonego koszyka
22mm; długość robocza narzędzia
1900mm; na
końcówce dystalnej znajduje się
specjalne oczko, które umożliwia
wprowadzanie koszyka po
prowadnicy;
narzędzie kompatybilne z
litotryptorem awaryjnym BML-110A;
posiada port iniekcyjny; posiada
zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem – posiada znacznik V
dostarczany w sterylnym pakiecie,
gotowy do użytku. szt 8
11 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego
drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,9mm; minimalna
średnica endoskopu 3,7mm;
maksymalna średnica
współpracującej
prowadnicy 0,035'' (0,89mm);
szerokość rozłożonego koszyka
20mm; długość robocza narzędzia
1900mm; na
końcówce dystalnej znajduje się
specjalne oczko, które umożliwia
wprowadzanie koszyka po
prowadnicy;
narzędzie kompatybilne z
litotryptorem awaryjnym BML-110A;
posiada port iniekcyjny; posiada
zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem – posiada znacznik V
dostarczany w sterylnym pakiecie,
gotowy do użytku. szt 8
12 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 4-drutowy wykonany z twardego
drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego

posiada funkcję rotacji; narzędzie
kompatybilne z litotryptorem
awaryjnym BML-110A; posiada port
iniekcyjny; posiada zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem
– posiada znacznik V dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do
użytku. szt 8
11 Jednorazowa sszczotka do
czyszczenia kanału wideoendoskopu
TJF szt 500
12 Proteza do dróg żółciowych
– samorozprężalna, pokrywana
silikonem wykonana z nitinolu.
Posiada listki
zapobiegające migracji oraz 2 lassa
wykonane z polipropylenu, krótsze i
dłuższe – na dłuższym umieszczono
złoty znacznik. Długość protezy
40, 60, 80, 100, 120mm, średnica
10mm; średnica kołnierza 13.5mm;
Aplikator o długości 180cm i
średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza
kompatybilna z prowadnicą
max 0,038 cala; posiada 12
złotych znaczników: po 4 na
kołnierzach i 4 w części środkowej;
PROTEZA USUWALNA, do
zastosowań ŁAGODNYCH i
NOWOTWOROWYCH; posiada
podwójny system kontroli punktu, po
przekroczeniu
którego nie można wycofać protezy
do aplikatora: znacznik radiologiczny
i graficzny na aplikatorze szt 12
13 Proteza samorozprężalna do
dróg żółciowych, NIEPOKRYWANA
wykonana z nitynolu; długość 40, 60,
80,
100, 120 mm, średnica 8, 10
mm, średnica kołnierzy 11,5 –
13,5mm; aplikator o długości
180 cm, śr. 2,33mm/7Fr. Dobra
widoczność fluoroskopowa, 12
złotych znaczników radiologicznych
na końcach i w
środkowej części protezy;
nietraumatyczne końcówki, system
antymigracyjny szt 4
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

24 / 28

endoskopu 2,4mm; minimalna
średnica endoskopu 2,8mm;
szerokość rozłożonego koszyka
22mm; długość
robocza narzędzia 1900mm;
zaokrąglona końcówka dystalna
uławia wejście do przewodów
żółciowych;
posiada funkcję rotacji; narzędzie
kompatybilne z litotryptorem
awaryjnym BML-110A; posiada port
iniekcyjny; posiada zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem
– posiada znacznik V dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do
użytku. szt 8
13 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego
drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,4mm; minimalna
średnica endoskopu 2,8mm;
szerokość rozłożonego koszyka
20mm; długość
robocza narzędzia 1900mm;
zaokrąglona końcówka dystalna
uławia wejście do przewodów
żółciowych;
posiada funkcję rotacji; narzędzie
kompatybilne z litotryptorem
awaryjnym BML-110A; posiada port
iniekcyjny; posiada zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem
– posiada znacznik V dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do
użytku. szt 8
14 Jednorazowa sszczotka do
czyszczenia kanału wideoendoskopu
TJF szt 500
15 Proteza do dróg żółciowych
– samorozprężalna, pokrywana
silikonem wykonana z nitinolu.
Posiada listki
zapobiegające migracji oraz 2 lassa
wykonane z polipropylenu, krótsze i
dłuższe – na dłuższym umieszczono

medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.
GRUPA 35 A
1 Cewnik z ruchomą końcówką
do dróg żółciowych i trzustkowych
(jednorazowego użytku).
Ruchomość: push
30’ pull 90 Średnica końcówki: 4 Fr,
znaczniki co 3mm, do prowadnicy
0,035”- 1 szt. Długość narzędzia
195 cm, minimalna średnica kanału
roboczego: 3,2 mm. szt 4
2Jednorazowy litotryptor do
mechanicznej litotrypsji; wstępnie
zmontowane i gotowe do użytku
koszyk osłona zwojowa zewnętrzna
i osłonka wewnętrzna; długość
robocza 1950mm; maksymalna
średnica narzędzia wprowadzana
do kanału roboczego endoskopu
2,9mm, minimalna średnica
kanału roboczego endoskopu
3,2 – 4,2mm; średnica koszyka
30mm; zaokrąglona końcówka
dystalna koszyka uławia wejście
do przewodów żółciowych;
posiada funkcję rotacji; posiada
port iniekcyjny; kompatybilny z
wielorazowym uchwytem typu
MAJ-441. szt 6
3 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego
drutu; maksymalna średnica
części wprowadzanej do kanału
roboczego endoskopu 2,9mm;
minimalna średnica endoskopu
3,7mm; maksymalna średnica
współpracującej
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złoty znacznik. Długość protezy
40, 60, 80, 100, 120mm, średnica
10mm; średnica kołnierza 13.5mm;
Aplikator o długości 180cm i
średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza
kompatybilna z prowadnicą max
0,038 cala;
posiada 12 złotych znaczników:
po 4 na kołnierzach i 4 w części
środkowej; PROTEZA USUWALNA,
do
zastosowań ŁAGODNYCH i
NOWOTWOROWYCH; posiada
podwójny system kontroli punktu, po
przekroczeniu
którego nie można wycofać protezy
do aplikatora: znacznik radiologiczny
i graficzny na aplikatorze szt 12
16 Proteza samorozprężalna do
dróg żółciowych, NIEPOKRYWANA
wykonana z nitynolu; długość 40, 60,
80,
100, 120 mm, średnica 8, 10 mm,
średnica kołnierzy 11,5 – 13,5mm;
aplikator o długości 180 cm, śr.
2,33mm/7Fr. Dobra widoczność
fluoroskopowa, 12 złotych
znaczników radiologicznych na
końcach i w
środkowej części protezy;
nietraumatyczne końcówki, system
antymigracyjny szt 4
17 Proteza do dróg żółciowych
– samorozprężalna, pokrywana
silikonem wykonana z nitinolu.
Posiada listki
zapobiegające migracji. Długość
protezy 40, 60, 80, 100, 120mm,
średnica 10mm; średnica kołnierza
prroksymalnego 13,5mm, średnica
kołnierza dystalnego 10mm;
Aplikator o długości 180cm i średnicy
9,5 Fr
(2,83mm). Proteza kompatybilna z
prowadnicą 0,038 cala; posiada 12
złotych znaczników: po 4 na
kołnierzach i 4 w części środkowej;
proteza usuwalna, również do
zastosowań łagodnych; posiada
podwójny
system kontroli punktu, po
przekroczeniu którego nie można
wycofać protezy do aplikatora:
znacznik

prowadnicy 0,035'' (0,89mm);
szerokość rozłożonego koszyka
20mm; długość robocza narzędzia
1900mm; na końcówce dystalnej
znajduje się specjalne oczko, które
umożliwia wprowadzanie koszyka po
prowadnicy;
narzędzie kompatybilne z
litotryptorem awaryjnym BML-110A;
posiada port iniekcyjny; posiada
zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem – posiada znacznik V
dostarczany w sterylnym pakiecie,
gotowy do użytku. szt 8
4 Jednorazowy koszyk do usuwania
złogów, małych kamieni i ciał obcych
w obrębie przewodów żółciowych;
typ 8-drutowy wykonany z miękkiego
drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego
endoskopu 2,4mm; minimalna
średnica endoskopu 2,8mm;
szerokość rozłożonego koszyka
20mm; długość
robocza narzędzia 1900mm;
zaokrąglona końcówka dystalna
uławia wejście do przewodów
żółciowych;
posiada funkcję rotacji; narzędzie
kompatybilne z litotryptorem
awaryjnym BML-110A; posiada port
iniekcyjny; posiada zaczep C
umożliwiający mocowanie do
rękojeści endoskopu; kompatybilny z
V-Systemem
– posiada znacznik V dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do
użytku. szt 8
5 Proteza do dróg żółciowych –
samorozprężalna, pokrywana
silikonem wykonana z nitinolu.
Posiada listki
zapobiegające migracji. Długość
protezy 40, 60, 80, 100, 120mm,
średnica 10mm; średnica kołnierza
prroksymalnego 13,5mm, średnica
kołnierza dystalnego 10mm;
Aplikator o długości 180cm i średnicy
9,5 Fr
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radiologiczny i graficzny na
aplikatorze. szt 4
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.

(2,83mm). Proteza kompatybilna
z prowadnicą 0,038 cala; posiada
12 złotych znaczników: po 4 na
kołnierzach i 4 w części środkowej;
proteza usuwalna, również do
zastosowań łagodnych; posiada
podwójny system kontroli punktu, po
przekroczeniu którego nie można
wycofać protezy do aplikatora:
znacznik
radiologiczny i graficzny na
aplikatorze. szt 4

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36

Zamiast:

Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
1) Krótki opis
1 Szczotka czyszcząca jednorazowa
dwustronna do kanału roboczego
o śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5.0 mm o
długości 1800 mm, 2300 mm i 2800
mm w kolorze swoistym dla danej
długości szt 2000
2 Szczotki Cytologiczne
jednorazowego użytku, do dróg
żółciowych o średnicach 1,8 i 2,3
i o długości 120, 180 i 230 cm –
do wyboru przez zamawiającego,
zakończone metalową kulką. szt 20
3 Ustniki jednorazowego użytku z
gumką, nie zawierające lateksu,
pakowane po 100 szt. w stojący
kartonowy dyspenser z otworem
w jego dolnej części dla łatwego
wyjmowania pojedynczych ustników
szt 4400
4 Igły do obliteracji jednorazowe,
osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4
mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne
długości narzędzia 1600 mm,
1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3
mm, mechanizm długopisowy
zapobiegający

Powinno być:

Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
1) Krótki opis
1 Szczotka czyszcząca jednorazowa
dwustronna do kanału roboczego o
śr. 2.2 mm, śr. szczotki 5.0 mm o
długości 1800 mm, 2300 mm i 2800
mm w kolorze swoistym dla danej
długości szt 2000
2 Szczotki Cytologiczne
jednorazowego użytku, do dróg
żółciowych o średnicach 1,8 i 2,3 i o
długości 120, 180
i 230 cm – do wyboru przez
zamawiającego, zakończone
metalową kulką. szt 20
3 Ustniki jednorazowego użytku z
gumką, nie zawierające lateksu,
pakowane po 100 szt. w stojący
kartonowy
dyspenser z otworem w jego dolnej
części dla łatwego wyjmowania
pojedynczych ustników szt 4400
4 Black Eye sterylny apyrogenny
tusz przeznaczony do stosowania
jako marker w endoskopowym
oznaczaniu
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niekontrolowanemu wysuwaniu i
chowaniu się ostrza, obsługiwany
jednym kciukiem. Osłonka teflonowa
odporna na załamania, u wyjścia
ostrza wzmocniona atraumatycznym
metalowym kołnierzem. szt 500
5 Black Eye sterylny apyrogenny
tusz przeznaczony do stosowania
jako marker w endoskopowym
oznaczaniu
polipów i zmian w przewodzie
pokarmowym. Dostarczany w
strzykawkach zawierających 5ml
znacznika szt 40
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.

polipów i zmian w przewodzie
pokarmowym. Dostarczany w
strzykawkach zawierających 5ml
znacznika szt 40
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą spełniać wymagania ustawy z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2015 poz. 876 z późn. 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.
Grupa 36 A
1 Igły do obliteracji jednorazowe,
osłonka śr. igły 0,7 mm, dł. ostrza 4
mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne
długości narzędzia 1600 mm,
1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3
mm, mechanizm długopisowy
zapobiegający
niekontrolowanemu wysuwaniu i
chowaniu się ostrza, obsługiwany
jednym kciukiem. Osłonka teflonowa
odporna na załamania, u wyjścia
ostrza wzmocniona atraumatycznym
metalowym kołnierzem. szt 500

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
16/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/07/2016   Godzina: 10:00
(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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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08/06/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-072730
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