
Ogłoszenie nr 540027706-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.  

Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 508937-N-2020  

Data: 04/02/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

35137588600000, ul. ul. Wielicka  265, 30-663  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, 

tel. 12 658 39 79 , e-mail zp@usdk.pl, faks 12 658 39 79 .  

Adres strony internetowej (url): bip.usdk.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji:  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: Dostawa pościeli i 

podkładów na stół operacyjny 1 x użytku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

W ogłoszeniu powinno być: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: Dostawa pościeli 

i podkładów na stół operacyjny 1 x użytku - 2 zadania OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 

Dostawy  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.1)  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Dostawa pościeli i podkładów na stół operacyjny 1 x użytku  

W ogłoszeniu powinno być: Dostawa pościeli i podkładów na stół operacyjny 1 x użytku- 2 

zadania  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.3)  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie 

podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

można składać w odniesieniu do: tylko jednej części  

W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu można składać w odniesieniu do:wszystkich części Maksymalna liczba części 

zamówienia , na które możne zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.4)  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa pościeli i podkładów 

na stół operacyjny 1 x użytku dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 1. 



Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają 

załączniki do SIWZ w szczególności: załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) 

załącznik nr 2 – Formularz Oferty załącznik nr 3 – Formularz Cenowy  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa pościeli i podkładów 

na stół operacyjny 1 x użytku - 2 zadania dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w 

Krakowie 1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków 

realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności: załącznik nr 1 – Istotne 

Postanowienia Umowy (IPU) załącznik nr 2 – Formularz Oferty załącznik nr 3/1 – 3/2 

Formularz Cenowy Oznaczenie kodowe CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 -3 

Materiały medyczne 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. – 2 zadania 3. 

Zadanie- 1 – Pościel 1 x użytku 4. Zadanie 2 – Podkłady na stół operacyjny 1 x użytku  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.6.2)  

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2020-02-19, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-02-24, godzina: 10:30,  

 

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

Punkt:  
W ogłoszeniu jest: Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie złożenia oferty - 

w oryginale: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zawierający informacje na 

podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryteriach oceny ofert – załącznik nr 

2 do SIWZ, 2) Wypełniona i podpisana Kalkulacja Cenowa – załącznik od nr 3 do SIWZ, 3) 

Próbki oferowanych produktów. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis: 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Oferta w 

trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pościeli i podkładów na stół operacyjny 1 x 

użytku nr postępowania EZP-271-2-123 /PN/2019 NIE OTWIERAĆ PRZED: 

…………………….. GODZ. 10:30 PRÓBKI Zamawiający wymaga dostarczenia próbek 

wraz z ofertą min po 5 szt. z każdej pozycji Wzory oferowanych wyrobów stanowią 

wymagany załącznik do oferty i muszą być identyczne jak oferowane wyroby - należy 

dołączyć: 1. Spis wzorów z podaniem producenta i numerem katalogowym. 2. Każda próbka 

powinna być oznaczona numerem zadania i pozycji, której dotyczy. 3. Wzory powinny być 

zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z oznaczeniem w języku polskim. 4. 

Wzory oferowanych wyrobów powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu 

zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia w 

terminie złożenia oferty - w oryginale: 4) oświadczenie własne według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ o którym mowa w Rozdziale VIII pkt.1. SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty stanowiące treść oferty składane w terminie 

złożenia oferty - w oryginale: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zawierający 

informacje na podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryteriach oceny ofert 

– załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Wypełniona i podpisana Kalkulacja Cenowa – załącznik od nr 

3/1 – 3/2 do SIWZ, 3) Próbki oferowanych produktów. Na opakowaniu należy umieścić 

dokładny opis: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 

Kraków Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pościeli i podkładów na stół 

operacyjny 1 x użytku – 2 zadania nr postępowania EZP-271-2-123 /PN/2019 NIE 



OTWIERAĆ PRZED: …………………….. GODZ. 10:30 PRÓBKI- ZADANIE …….. 

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek wraz z ofertą min po 3 szt. z każdej pozycji 

Wzory oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być 

identyczne jak oferowane wyroby - należy dołączyć: 1. Spis wzorów z podaniem producenta i 

numerem katalogowym. 2. Każda próbka powinna być oznaczona numerem zadania i pozycji, 

której dotyczy. 3. Wzory powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z 

oznaczeniem w języku polskim. 4. Wzory oferowanych wyrobów powinny być umieszczone 

w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), 

oznakowanym nazwą wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału i 

brak podstaw do wykluczenia w terminie złożenia oferty - w oryginale: 4) oświadczenie 

własne według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ o którym mowa w Rozdziale 

VIII pkt.1. SIWZ.  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: Część 1 - zadanie 1  

Punkt: 1)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1 - Komplet 

poscieli 1 x użytku - 2 pozycje 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa Załącznik nr 3/1 do SIWZ  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 1-zadanie 1  

Punkt: 2  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wspólny słownik zamówień (CPV) 33199000-1-

odziez medyczna, 33140000-3- materiały medyczne  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 1 - zadanie 1  

Punkt: 4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w 

miesiącach:24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia:  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 1 - zadanie 1  

Punkt: 4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kryterium Znaczenie CENA 60,00 JAKOŚĆ- 

40,00  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 2 zadanie 2  

Punkt: 1)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 2: ZADANIE 2 Nazwa: Podkłady na stół 

operacyjny 1 x użytku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 



3/2 do SIWZ  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 2 - zadanie 2  

Punkt: 2)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wspólny słownik zamówień (CPV) 33199000-1-

odziez medyczna 33140000-3- materiały medyczne  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 2 - zadanie 2  

Punkt: 4)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w 

miesiącach:24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: część 2 - zadanie 2  

Punkt: IV  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kryterium Znaczenie CENA 60,00 JAKOŚĆ- 

40,00  
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