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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Janicka-SUchacz
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl 
Tel.:  +48 713957602
Faks:  +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer referencyjny: PN 02/22

II.1.2) Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku w podziale na 112 zadań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n005f4i2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-003581
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-017797
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/01/2022

Sekcja VII: Zmiany

mailto:ejanicka@szpital.wroc.pl
www.szpital.wroc.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17797-2022:TEXT:PL:HTML
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia 
„zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym 
kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy 
otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm CH 6-10 DŁ . 40 CM szt. 14000
Powinno być:
Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia 
„zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym 
kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , posiada/ nie 
posiada* dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm CH 6-10 
DŁ . 40 CM szt. 14000
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE NR 33
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych 
materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem szt. 
20000
Powinno być:
Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych 
materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem szt. 
400 op/50 szt/
Numer sekcji: II.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 41
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ szt. 1000
Powinno być:
Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, długości min. 180 
cm -wymagana pełna kompatybilność ze skalą do pomiaru OCŻ wielorazową, będącą przedmiotem zamówienia 
w Zadaniu 74 szt. 1000
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 42
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
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"Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml
z nakładaną lub fabrycznie zamontowaną igłą 26G 0,45x 12- 13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 
0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze 
do 100szt" OP 30
Powinno być:
"Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml
z nakładaną lub fabrycznie zamontowaną igłą 26G 0,45x 12- 13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 
0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie/bez nazwy logo lub producenta na wyrobie* dopuszczm, 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt" OP 30
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE NR 47
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Elektroda jednorazowego użytku , noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa , rozmiar 
2,3*2,3 cm , pakowana w komplecie po 3 szt , wtyk łączący 1,5 mm DIN , elektroda oraz przewód przezierne dla 
promieni RTG , HYPOALERGICZNA OP 600
Powinno być:
Elektroda jednorazowego użytku , noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa , rozmiar 
2,3x2,3 cm lub2,2x3,0 cm lub 2,3x3,0 cm*, pakowana w komplecie po 3 szt , wtyk łączący 1,5 mm DIN , 
elektroda oraz przewód przezierne dla promieni RTG , HYPOALERGICZNA OP 600
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE 53
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, 
zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do 
wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór p szt. 70
Powinno być:
Powinno być:
Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 
cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy 
port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór posiada specjalny zawór pływakowy zabezpieczający 
układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia 
prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie 
zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka 
niekontrolowanego wycieku szt. 70
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE NR 56
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, 
prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na 
jednej tacy w opakowanie folia-papier 4F/15 CM 1 - ŚWIATŁOWY szt. 200
Powinno być:
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, 
prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane 
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na jednej tacy w opakowanie folia-papier - zestaw musi posiadać możliwość inplantacji zestawu bez 
konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za 
pomocą odprowadzeń EKG * 4F/15 CM 1 - ŚWIATŁOWY* lub 18G x 15cm* szt. 200
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE NR 61
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany 
mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, 
sprężysta – długość 90mm 18, 20, 22, 25, 26, 27G szt. 1000
Powinno być:
Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany 
mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, 
sprężysta – długość 90mm - igły w rozmiarach 25-27G, muszą posiadać w komplecie w pełni kompatybilne 
prowadnice pakowane łącznie z igłami 18, 20, 22, 25, 26, 27G szt. 1000
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: ZADANIE NR 84
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45um z 
nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką , zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek 
przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki , wyrobie i opakowaniu jednostkowym szt. 25000
Powinno być:
Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45um z 
nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką , zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek 
przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki ,logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym szt. 
25000
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: zadanie nr 96
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamówienia
Zamiast:
Czujnik jednorazowy, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych 
powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala (do 
wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt op 50
Powinno być:
Czujnik jednorazowy, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych 
powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala 
(do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt, z dokładnością pomiaru saturacji 
w standardach FDA: +/-2 dla zakresu SPO2 70-100% - wymagany certyfikat STERYLNY, kompatybilnych z 
NELLCOR OXIMAX zwalidowanych przez wytwórcę , posiadające przynajmniej minimalne zabezpieczenia 
przed interferencjami elektromagnetycznymi emitowanymi przez inne urządzenia na oddziale szpitalnym op 50
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 pkt 1,4 i 8-10 ustawy PZP.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy PZP, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem, a wprzypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednio przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (TJ Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grup
przedmiotowe środki dowodowe:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące przedmiotowe środki dowodowe
Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne 
w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny 
sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w 
załączniku nr 1 SWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, 
folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów 
Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów,
Na podstawie art. 107 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie.
Powinno być:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 
ust. 1 oraz art. 109 pkt 1,4 i 8-10 ustawy PZP.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy PZP, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z zaświadczeniemalbo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 
odpowiednioprzedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (TJ Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grup
przedmiotowe środki dowodowe:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące przedmiotowe środki dowodowe
Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne 
w braku katalogów, foldery, lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny 
sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w 
załączniku nr 1 SWZ w zależności, na które zadania zostanie złożona oferta jeżeli z opisów katalogowych, 
folderów, ulotek nie wynika potwierdzenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów 
Wykonawca załączy karty techniczne producenta oferowanych produktów,
Na podstawie art. 107 ustawy PZP jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowdowe, do oferty 
należy dołączyć certyfikat potwierdzający dokładność pomiaru saturacji w standardach FDA: +/-2 dla zakresu 
SPO2 70-100%
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/02/2022
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Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Czas lokalny: 09:05
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/04/2022
Powinno być:
Data: 16/03/2022

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


