
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 124733-2013 z dnia 2013-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego 

szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka medycznego, wagi elektronicznej, 

inhalatorów dyszowych, wózków... 

Termin składania ofert: 2013-07-04 

 

Numer ogłoszenia: 130873 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124733 - 2013 data 26.06.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, 

woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, fax. 012 4213765. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka medycznego, 

wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków anestezjologicznych, stołu rehabilitacyjnego 

oraz cieplarki laboratoryjnej w ramach 8 pakietów, zwanego dalej sprzętem, transport, 

wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 1B do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje 

również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza od okresu gwarancji opisanych 

szczegółowo przy każdym sprzęcie, licząc od daty odbioru końcowego. Oferowany sprzęt musi 

być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 

medycznych. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do 

jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=124733&rok=2013-06-26


dodatkowych elementów i akcesoriów. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia na własny koszt.. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na 

własność Zamawiającego szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka 

medycznego, wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków anestezjologicznych, stołu 

rehabilitacyjnego oraz cieplarki laboratoryjnej w ramach 8 pakietów, zwanego dalej sprzętem, 

transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie oraz przeprowadzenie 

szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy. Przedmiot zamówienia 

obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza od okresu gwarancji 

opisanych szczegółowo przy każdym sprzęcie, licząc od daty odbioru końcowego. Oferowany 

sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o 

wyrobach medycznych (nie dotyczy pakietu nr 8 - cieplarki laboratoryjnej). Zamawiający wymaga 

aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

 W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ 

OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, 

dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub 

fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać 

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty Materiały firmowe 

- np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja 

techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta - potwierdzające, że oferowany 

sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane 

parametry techniczne i eksploatacyjne. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt, 

będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 

20.05.2010 r. r. o wyrobach medycznych: certyfikat CE i/lub wpis do Rejestru Wyrobów 

Medycznych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH 

POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane 



roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność 

musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty 

Materiały firmowe - np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, 

dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta - potwierdzające, że 

oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie 

oferowane parametry techniczne i eksploatacyjne. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany 

sprzęt, będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 

dnia 20.05.2010 r. r. o wyrobach medycznych: certyfikat CE i/lub wpis do Rejestru Wyrobów 

Medycznych (nie dotyczy pakietu nr 8 - cieplarki laboratoryjnej). 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków.. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 

Kraków.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ.. 

 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem 

wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa szafek przyłóżkowych. 2) Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42. 4) 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

 W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4. 1) Krótki opis ze 

wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa szafek przyłóżkowych. 2) Wspólny 

Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 

49. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

 
 


