
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 220061-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

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

6 pakietów, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ. 3.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne 

dostawy medycznego sprzętu... 

Termin składania ofert: 2014-10-27 

 

Numer ogłoszenia: 226533 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220061 - 2014 data 17.10.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

woj. małopolskie, tel. 12 6198601, 12 6168668, fax. 12 6198668. 

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: 3.1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku, 

podzielonego na 6 pakietów, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ. 3.2. 

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. 3.3. 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. 3.4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać 

się będą na koszt wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego. 3.5. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą być odpowiednie do 

stosowania u dzieci. 3.6. 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=220061&rok=2014-10-17


medycznych. 3.7. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od 

daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności. 3.8. 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez 

Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu oraz przestrzegania 

terminów ważności na dostarczony towar 3.9. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może 

ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości w 

danym pakiecie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany 

jest towar. Powyższa opcja nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

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

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa medycznego sprzętu jednorazowego 

użytku, podzielonego na 7 pakietów, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ. 3.2. 

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. 3.3. 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. 3.4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać 

się będą na koszt wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego. 3.5. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane produkty muszą być odpowiednie do 

stosowania u dzieci. 3.6. 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. 3.7. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od 

daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności. 3.8. 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków 

jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez 

Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar został dopuszczony do obrotu oraz przestrzegania 

terminów ważności na dostarczony towar 3.9. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może 

ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości w 

danym pakiecie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany 

jest towar. Powyższa opcja nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

6.. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 7.. 

 
 


