
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 227079-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku, podzielonego na 5 

pakietów, opisanego szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ/załącznik do umowy. 2. Zamówienie 

obejmuje sukcesywne dostawy medycznego... 

Termin składania ofert: 2013-11-06 

 

Numer ogłoszenia: 232533 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227079 - 2013 data 29.10.2013 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: 1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku, 

podzielonego na 5 pakietów, opisanego szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ/załącznik do 

umowy. 2. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy medycznego sprzętu jednorazowego 

użytku według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji zgodnie z asortymentem 

wskazanym w załączniku nr 1B do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w 

jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia 

zamówienia. Zamawiający składać będzie zamówienie pisemnie, telefonicznie lub faksem. 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie telefonicznie dokonane zamówienie 

faksem na nr 12/ 431 28 98. 4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać 

się będą na koszt Wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego. 5. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą być odpowiednie do 

stosowania u dzieci. 6. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i używania na 

terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227079&rok=2013-10-29


medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 7. Ilekroć w opisie zamówienia 

zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z 

postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie 

oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry 

techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane -w takiej 

sytuacji załączy do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W 

szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 

odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do częściowej realizacji zamówienia, co nie stanowi nienależytego wykonania umowy i nie 

wymaga zmiany umowy, jednakże wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie co 

najmniej 70% w każdym z pakietów niezależnie .. 

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

zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego 

użytku, podzielonego na 5 pakietów, opisanego szczegółowo w załączniku nr 1B do 

SIWZ/załącznik do umowy. 2. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy medycznego sprzętu 

jednorazowego użytku według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji zgodnie 

z asortymentem wskazanym w załączniku nr 1B do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć towar w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 72 godzin od 

momentu złożenia zamówienia. Zamawiający składać będzie zamówienie pisemnie, telefonicznie 

lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie telefonicznie dokonane 

zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98. 4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru 

odbywać się będą na koszt Wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie 

Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą być 

odpowiednie do stosowania u dzieci. 6. Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i 

używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 7. Ilekroć w opisie 

zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną, 

zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez 

siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry 

techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane -w takiej 

sytuacji załączy do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W 

szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 

odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo 



do częściowej realizacji zamówienia, co nie stanowi nienależytego wykonania umowy i nie 

wymaga zmiany umowy, jednakże wartość realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie co 

najmniej 70% w każdym z pakietów niezależnie .. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wynosi: dla pakietu 1 - 

650,00 PLN, dla pakietu 2 - 1 060,00 PLN, dla pakietu 3 - 60 PLN, dla pakietu 4 - 1 200,00, PLN 

dla pakietu 5 - 460,00 PLN. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 

późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego: Pekao SA 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-

36/13 pakiet nr . 5. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w 

przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej 

kwoty na rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych 

w punkcie 3.2-3.5 wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię gwarancji bądź 

poręczenia (kserokopia dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej 

stronie). Zamawiający zaleca niniejszą kopię dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób 

trwale złączyć z ofertą. Oryginał dokumentu gwarancji bądź poręczenia należy złożyć w siedzibie 

Zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2 (pok. nr 5). 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać 

następujące wymogi: 8.7.1. być wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. 

św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. Strzelecka 2, 7.2. zawierać w swej treści 

oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty 

kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z 

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 7.3. okres ważności wadium nie może 

być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest 

dzień składania ofert. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz 

numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.. 



 W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wynosi: dla 

pakietu 1 - 550,00 PLN, dla pakietu 2 - 1 060,00 PLN, dla pakietu 3 - 60 PLN, dla pakietu 4 - 1 

200,00, PLN dla pakietu 5 - 460,00 PLN., dla pakietu nr 6 - 90 PLN. 3. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao SA 06 1240 

4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-36/13 pakiet nr . 5. Wykonawca 

powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem 

wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku zamawiającego. 6. W 

przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 3.2-3.5 wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię gwarancji bądź poręczenia (kserokopia dokumentu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie). Zamawiający zaleca 

niniejszą kopię dokumentu zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą. Oryginał 

dokumentu gwarancji bądź poręczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2 (pok. nr 5). 7. 

Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 8.7.1. być 

wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-

503 Kraków, ul. Strzelecka 2, 7.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), 

w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 

zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy pzp, 7.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania 

ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 8. 

Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie 

zamawiający dokona zwrotu wadium.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5). 

 W ogłoszeniu jest: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 



zamówienia na kwotę co najmniej: dla pakietu nr 1 - 35 000,00 złotych, dla pakietu nr 2 - 57 

000,00 złotych, dla pakietu nr 3 - 3 000,00 złotych, dla pakietu nr 4 - 65 000,00 złotych, dla 

pakietu nr 5 - 25 000,00 złotych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę co najmniej: dla pakietu nr 1 - 30 000,00 złotych, dla pakietu nr 2 - 57 

000,00 złotych, dla pakietu nr 3 - 3 000,00 złotych, dla pakietu nr 4 - 65 000,00 złotych, dla 

pakietu nr 5 - 25 000,00 złotych, dla pakietu nr 6 - 4 000,00 złotych.. 

 
 


