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Kraków dnia 27.09.2016 r. 

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Szpital  Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Krakowie,os. Na Skarpie 66, 31-959 Kraków os. Na Skarpie
66 Kraków 31-913 Polska Tel.: +48 126229487E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756 Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia 
Nazwa:

Dostawa implantów ortopedyczno- urazowych
Numer referencyjny: ZP 26/2016

Główny kod CPV
33183100

Rodzaj zamówienia
Dostawy

Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedyczno - urazowych 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ,

2. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji 
wyrobów, systemu napędów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z 
oprzyrządowaniem,wymaganych dla poszczególnych grup oraz jego 
serwisowanie przez cały czas trwania umowy.

3. Wykonawca zapewni depozyt poszczególnych implantów wraz z ich 
uzupełnieniem w czasie do min. 24 h.

4. Wykonawca zapewni jednokrotne szkolenie personelu lekarskiego i 
pielęgniarskiego siedzibie Zamawiającego.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
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5.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  przymiarów  do  planowania  operacyjnego,
luboprogramowania pozwalającego na integrację ze szpitalnym systemem obrazowania .
6. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/09/2016

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-109343
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 165-296801
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/08/2016

Sekcja VII: Zmiany

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  implantów  ortopedyczno  –  urazowych  wyszczególnionych  w
załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji
wyrobów, systemu napędów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,wymaganych
dla poszczególnych grup oraz jego serwisowanie przez cały czas trwania umowy.
3. Wykonawca zapewni depozyt poszczególnych implantów wraz z ich uzupełnieniem w czasie do min. 24 h.
4.  Wykonawca  zapewni  jednokrotne  szkolenie  personelu  lekarskiego  i  pielęgniarskiego  siedzibie
Zamawiającego.
5.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  przymiarów  do  planowania  operacyjnego,  lub
oprogramowania pozwalającego na integrację ze szpitalnym systemem obrazowania.
6. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm).

Powinno być:
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  implantów  ortopedyczno  –  urazowych  wyszczególnionych  w
załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy instrumentarium do implantacji
wyrobów, systemu napędów oraz sprzętu do pulsacyjnego płukania wraz z oprzyrządowaniem,wymaganych
dla poszczególnych  grup oraz jego serwisowanie  przez cały czas trwania  umowy.3.  Wykonawca zapewni
depozyt poszczególnych implantów wraz z ich uzupełnieniem w czasie do min. 24 h.
4.  Wykonawca  zapewni  jednokrotne  szkolenie  personelu  lekarskiego  i  pielęgniarskiego  siedzibie
Zamawiającego.
5.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  przymiarów  do  planowania  operacyjnego,  lub
oprogramowania pozwalającego na integrację ze szpitalnym systemem obrazowania. Szczegółowe informacje
zawarto w piśmie z dnia 27.09.2016 r. znak ZP.271-281.26/16
6. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
(Dz.U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm).
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

1. Druty Kirschnera
Druty stalowe, zakończone ostro (końcówka typu „trójkąt” lub „diament”) o średnicach: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0
mm– 500 sztuk
2. Drut chirurgiczny giętki
Drut stalowy o średnicy 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm – 50 metrów bieżących.



Powinno być:

1. Druty Kirschnera
Druty stalowe, zakończone ostro (końcówka typu „trójkąt” lub „diament”) o średnicach: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0
mm– 500 sztuk
2. Drut chirurgiczny giętki
Drut stalowy o średnicy 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 mm – 50 metrów bieżących. Zakres drutów o długości 150 mm i
310mm
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2016
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/10/2016
Czas lokalny: 10:30

Inne dodatkowe informacje:

Zatwierdził 

Dr med. Zbigniew J. Król


