
Ogłoszenie nr 500171200-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.  

Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 586671-N-2018  

Data: 10/07/2018  

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  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6  

Punkt: 6  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zawartość oferty: 1. Wypełniony i podpisany 

Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany Formularz – 

Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki nr 3/1- 3/3 do SIWZ 3. 

Wypełnione i podpisane Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ 4. Stosowne Pełnomocnictwo, 5. 

Materiały informacyjne w postaci ulotek, katalogów, folderów reklamowych lub instrukcji 

obsługi oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w 

formularzu ofertowym. 6. Próbki oferowanych produktów przedmiotu zamówienia. 7. Próbki 

należy załączyć do każdej pozycji asortymentowej w ilościach: Grupa 1 – min. 5 szt. Grupa 2 

– min. po 1 opakowaniu z rozmiaru Grupa 3 poz. 1 – 40 opak. x 3 szt,(min. 120 szt.) Grupa 3 

poz. 2 – 3 opak. po 50 szt. (min. 150 szt.) 8. Próbki muszą zostać złożone osobno w trwale 

zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić adnotację: Uniwersytecki Szpital 

Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków PRÓBKI do przetargu 

nieograniczonego na: Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 3 grupy, GRUPA ………….., 

nr postępowania EZP-271-2-42/2018. NIE OTWIERAĆ PRZED: 2018-07-27, GODZ. 11:00 

a) Próbki oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być 

identyczne jak oferowane wyroby - należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i 

numerem katalogowym. b) Każda próbka powinna być oznaczona numerem grupy i pozycji 

której dotyczy. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z 

oznaczeniem w języku polskim 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zawartość oferty: 1. Wypełniony i 

podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Wypełniony i podpisany 

Formularz – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki nr 3/1- 3/3 do 

SIWZ 3. Wypełnione i podpisane Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ 4. Stosowne Pełnomocnictwo, 

5. Materiały informacyjne w postaci ulotek, katalogów, folderów reklamowych lub instrukcji 

obsługi oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w 

formularzu ofertowym. 6. Próbki oferowanych produktów przedmiotu zamówienia. 7. Próbki 

należy załączyć do każdej pozycji asortymentowej w ilościach: Grupa 1 – min. 5 szt. Grupa 2 

– min. po 1 opakowaniu z rozmiaru Grupa 3 poz. 1 – 10 opak. x 3 szt,(min. 30 szt.) Grupa 3 



poz. 2 – 1 opak. po 50 szt. (min. 50 szt.) 8. Próbki muszą zostać złożone osobno w trwale 

zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić adnotację: Uniwersytecki Szpital 

Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków PRÓBKI do przetargu 

nieograniczonego na: Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 3 grupy, GRUPA ………….., 

nr postępowania EZP-271-2-42/2018. NIE OTWIERAĆ PRZED: 2018-07-27, GODZ. 11:00 

a) Próbki oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być 

identyczne jak oferowane wyroby - należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i 

numerem katalogowym. b) Każda próbka powinna być oznaczona numerem grupy i pozycji 

której dotyczy. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z 

oznaczeniem w języku polskim 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  
 


