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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

35137588600000, ul. ul. Wielicka  265, 30663   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, 

tel. 126 582 011, e-mail usd_zp@inetria.pl, faks 126 581 081.  

Adres strony internetowej (url): http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-

publiczne-i-bip/ 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wskaźników do 

napromieniowania krwi 25Gy 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 38.34.12.00-9 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ 

CENOWY – zał. nr 3 do SIWZ 3.4. Oferowane wskaźniki muszą być kompatybilne z 

systemem dozymetrii DOSE-MAP. 3.5. Oferowane wskaźniki do stosowania z radiatorem 

wykorzystującym cez-137. 3.6. Oferowane wskaźniki muszą być samoprzylepne, 

przeznaczone do naklejania na pojemniki zawierające składniki krwi przed poddaniem ich 

procedurze napromieniowania. 3.7. Umożliwiające jednoznaczne wskazanie, że składnik krwi 

został napromieniowany dawką minimalną tj.co najmniej 25Gy poprzez zmianę zabarwienia 

okienka, ze zmianą znacznika z nazwy: „NIE NAPROMIENIOWANO” na 

„NAPROMIENIOWANO” 3.8. Nieodpłatna walidacja ( mapowanie izodoz) Radiatora 

Gamma Cell 100 elite systemem dozymetrii DOSE-MAP- min. 2 razy w ciągu 

obowiązywania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 3.9. Do każdej partii 

dostawy dołączona będzie szczegółowa instrukcja stosowania wskaźników napromieniowania 

krwi. 3.10. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni, przelew. 3.11. 

Zamawiający wymaga stałości cen za dostarczone materiały przez okres min. 12 miesięcy. 

3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm 

podwykonawców. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty 

podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych faxem, e-mailem przez 

pracownika Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wskaźników do 

napromieniowania krwi 25Gy 3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 38.34.12.00-9 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ 

CENOWY – zał. nr 3 do SIWZ 3.4. Oferowane wskaźniki muszą być kompatybilne z 

systemem dozymetrii DOSE-MAP. 3.5. Oferowane wskaźniki do stosowania z radiatorem 



wykorzystującym cez-137. 3.6. Oferowane wskaźniki muszą być samoprzylepne, 

przeznaczone do naklejania na pojemniki zawierające składniki krwi przed poddaniem ich 

procedurze napromieniowania. 3.7. Umożliwiające jednoznaczne wskazanie, że składnik krwi 

został napromieniowany dawką minimalną tj.co najmniej 25Gy poprzez zmianę zabarwienia 

okienka, ze zmianą znacznika z nazwy: „NIE NAPROMIENIOWANO” na 

„NAPROMIENIOWANO” 3.8. Nieodpłatna walidacja ( mapowanie izodoz) Radiatora 

Gamma Cell 100 elite systemem dozymetrii DOSE-MAP- Wykonawca będzie zobligowany 

do wykonania max. 2 nieodpłatnych walidacji w ciągu obowiązywania umowy w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 3.9. Do każdej partii dostawy dołączona będzie szczegółowa 

instrukcja stosowania wskaźników napromieniowania krwi. 3.10. Wymagany minimalny 

termin płatności wynosi 60 dni, przelew. 3.11. Zamawiający wymaga stałości cen za 

dostarczone materiały przez okres min. 12 miesięcy. 3.12. Zamawiający nie zastrzega 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. ZAMAWIAJĄCY 

NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Dostawy odbywać się będą 

sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych 

zamówień składanych faxem, e-mailem przez pracownika Zamawiającego. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji:  

Punkt:  

W ogłoszeniu jest:  

W ogłoszeniu powinno być:  
 


