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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wieniecka 49

Miejscowość:  Włocławek Kod pocztowy:  87-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we
Włocławku ul. Wieniecka 49 87 – 800 Włocławek

Tel.: +48 544129450

Osoba do kontaktów:  Karina Kmieciak

E-mail:  przetargi@szpital.wloclawek.pl Faks:  +48 544129432

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DZP/22/2017 DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB
ODDZIAŁÓW, PORADNI WSS ORAZ ZAKŁADÓW DIAGNOSTYCZNYCH.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb oddziałów,
poradni WSS oraz zakładów diagnostycznych przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33140000  
 33141620  
 33162000  
 33171100  
 33141220  
 33141310  
 33141320  
 33141323  
 33141411  
 33141600  
 33141641  
 33141642  
 33198000  
 33141200  
 33141615  
 33194120  
 33171110  
 33910000  
 33141640  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP/22/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kasiap
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-069417   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 101-203011  z dnia:  27/05/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/05/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. W niniejszym postępowaniu
wymaga się wniesienia wadium w
następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium
Numer Części Wartość wadium
Część 1 3 940,00 PLN Część 36
60,00 PLN
Część 2 30,00 PLN Część 37 230,00
PLN
Część 3 2 000,00 PLN Część 38
110,00 PLN
Część 4 130,00 PLN Część 39
190,00 PLN
Część 5 1050,00 PLN Część 40
80,00 PLN
Część 6 20,00 PLN Część 41 490,00
PLN
Część 7 1 100,00 PLN Część 42
60,00 PLN
Część 8 1 250,00 PLN Część 43
80,00 PLN
Część 9 1 100,00 PLN Część 44
140,00 PLN

Powinno być:

1. W niniejszym postępowaniu
wymaga się wniesienia wadium w
następującej wysokości:
Numer Części Wartość wadium
Numer Części Wartość wadium
Część nr 1 3 940,00 PLN Część nr
36 60,00 PLN
Część nr 2 30,00 PLN Część nr 37
230,00 PLN
Część nr 3 2 000,00 PLN Część nr
38 110,00 PLN
Część nr 4 130,00 PLN Część nr 39
190,00 PLN
Część nr 5 1050,00 PLN Część nr 40
80,00 PLN
Część nr 6 20,00 PLN Część nr 41
490,00 PLN
Część nr 7 1 000,00 PLN Część nr
42 60,00 PLN
Część nr 7A 70,00 PLN
Część nr 8 1 250,00 PLN Część nr
43 80,00 PLN
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Część 10 1 200,00 PLN Część 45 1
700,00 PLN
Część 11 3 800,00 PLN Część 46
50,00 PLN
Część 12 3 100,00 PLN Część 47 1
800,00 PLN
Część 13 1 400,00 PLN Część 48
650,00 PLN
Część 14 150,00 PLN Część 49 1
200,00 PLN
Część 15 1 500,00 PLN Część 50 1
800,00 PLN
Część 16 30,00 PLN Część 51 60,00
PLN
Część 17 1 350,00 PLN Część 52
200,00 PLN
Część 18 280,00 PLN Część 53
40,00 PLN
Część 19 90,00 PLN Część 54
790,00 PLN
Część 20 50,00 PLN Część 55 70,00
PLN
Część 21 1 150,00 PLN Część 56
130,00 PLN
Część 22 380,00 PLN Część 57
140,00 PLN
Część 23 40,00 PLN Część 58
250,00 PLN
Część 24 800,00 PLN Część 59
520,00 PLN
Część 25 60,00 PLN Część 60
250,00 PLN
Część 26 1 300,00 PLN Część 61
60,00 PLN
Część 27 2 200,00 PLN Część 62
10,00 PLN
Część 28 1 100,00 PLN Część 63
20,00 PLN
Część 29 20,00 PLN Część 64 20,00
PLN
Część 30 170,00 PLN Część 65
250,00 PLN
Część 31 750,00 PLN Część 66
340,00 PLN
Część 32 500,00 PLN Część 67
440,00 PLN
Część 33 12 450,00 PLN Część 68
80,00 PLN
Część 34 1 010,00 PLN Część 69
120,00 PLN

Część nr 9 1 100,00 PLN Część nr
44 140,00 PLN
Część nr 10 200,00 PLN Część nr 45
200,00 PLN
Część nr 10A 1 000 PLN Część nr
45A 260,00PLN
Część nr 11 3 800,00 PLN Część nr
46 50,00 PLN
Część nr 12 1 900,00 PLN Część nr
47 1 000,00 PLN
Część nr 12A 1 100 PLN Część nr
47A 800,00 PLN
Część nr 13 1 400,00 PLN Część nr
48 650,00 PLN
Część nr 14 150,00 PLN Część nr 49
1 200,00 PLN
Część nr 15 1 400,00 PLN Część 50
1 800,00 PLN
Część nr 15A 60,00 PLN
Część nr 16 30,00 PLN Część nr 51
60,00 PLN
Część nr 17 1 350,00 PLN Część nr
52 200,00 PLN
Część nr 18 280,00 PLN Część nr 53
40,00 PLN
Część nr 19 90,00 PLN Część nr 54
790,00 PLN
Część nr 20 50,00 PLN Część nr 55
70,00 PLN
Część nr 21 1 150,00 PLN Część nr
56 130,00 PLN
Część nr 22 380,00 PLN Część nr 57
140,00 PLN
Część nr 23 40,00 PLN Część nr 58
250,00 PLN
Część nr 24 800,00 PLN Część nr 59
520,00 PLN
Część nr 25 60,00 PLN Część nr 60
250,00 PLN
Część nr 26 1 300,00 PLN Część nr
61 60,00 PLN
Część nr 27 2 200,00 PLN Część nr
62 10,00 PLN
Część nr 28 1 100,00 PLN Część nr
63 20,00 PLN
Część nr 29 20,00 PLN Część nr 64
20,00 PLN
Część nr 30 170,00 PLN Część nr 65
250,00 PLN
Część nr 31 750,00 PLN Część nr 66
340,00 PLN
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Część 35 100,00 PLN Część 70 1
250,00 PLN

Część nr 32 100,00 PLN Część nr 67
440,00 PLN
Część nr 32A 400,00 PLN
Część nr 33 12 450,00 PLN Część nr
68 80,00 PLN
Część nr 34 1 010,00 PLN Część nr
69 120,00 PLN
Część nr 35 100,00 PLN Część nr 70
1 000,00 PLN
Część nr 70A 180,00 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4)

Zamiast:

Wymagania do przedmiotu
zamówienia i ważne dokumenty na
potwierdzenie ich spełnienia :
Tabela nr 1
Wymaganie
(nie dotyczy części nr 10, poz.
2; części nr 12, poz 1; części nr
47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2;
części nr 49, poz. 2; części nr 50
poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1;
części 57, poz. 1)*** Dokument na
potwierdzenie spełnienia wymagań
I II
Oferowany przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu
i do używania zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r.,
poz. 211) 1. Deklaracja zgodności
CE, chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej;
2. Dokument potwierdzający
dokonanie odpowiednio: zgłoszenia
lub powiadomienia o wprowadzeniu
wyrobu medycznego do obrotu,
chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej;
3. Dokument potwierdzający
przeprowadzenie procedury oceny
zgodności wyrobu medycznego
z wymaganiami zasadniczymi
(certyfikat zgodności wydany
przez jednostkę notyfikowaną,
uczestniczącą w ocenie zgodności),
chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej.
W przypadku gdy ustawa o
wyrobach medycznych stanowi
inaczej i dopuszcza inne dokumenty,
niż wymienione w pkt 1-3 powyżej,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć
dokument równoważny dokumentowi

Powinno być:

Wymagania do przedmiotu
zamówienia i ważne dokumenty na
potwierdzenie ich spełnienia :
Tabela nr 1
Wymaganie
(nie dotyczy części nr 10, poz.
1; części nr 12, poz 1; części nr
47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2;
części nr 49, poz. 2; części nr 50
poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1;
części 57, poz. 1)*** Dokument na
potwierdzenie spełnienia wymagań
I II
Oferowany przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu
i do używania zgodnie z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r.,
poz. 211) 1. Deklaracja zgodności
CE, chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej;
2. Dokument potwierdzający
dokonanie odpowiednio: zgłoszenia
lub powiadomienia o wprowadzeniu
wyrobu medycznego do obrotu,
chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej;
3. Dokument potwierdzający
przeprowadzenie procedury oceny
zgodności wyrobu medycznego
z wymaganiami zasadniczymi
(certyfikat zgodności wydany
przez jednostkę notyfikowaną,
uczestniczącą w ocenie zgodności),
chyba że ustawa o wyrobach
medycznych stanowi inaczej.
W przypadku gdy ustawa o
wyrobach medycznych stanowi
inaczej i dopuszcza inne dokumenty,
niż wymienione w pkt 1-3 powyżej,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć
dokument równoważny dokumentowi
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wymaganemu w siwz, zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych.
***
1. W zakresie części nr 10, poz.
2; części nr 12, poz 1; części nr
47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2;
części nr 49, poz. 2; części nr 50
poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1;
części 57, poz. 1 wykonawca:
a) może zaoferować (jeśli nie
sprzeciwiają się temu przepisy
bezwzględnie obowiązujące): wyrób
medyczny (zgodnie z wymogami w
zakresie dokumentów określonymi
w powyższej tabeli nr 1) albo wyrób
niemedyczny;
b) w związku z tym Zamawiający
dopuszcza (jeśli nie sprzeciwiają
się temu przepisy bezwzględnie
obowiązujące) w zakresie w/w
części zamówienia ceny brutto ofert
zawierające stawkę VAT: 8% (dla
wyrobów medycznych) albo 23% (dla
wyrobów niemedycznych);

wymaganemu w siwz, zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych.
***
1. W zakresie części nr 10, poz.
1; części nr 12, poz 1; części nr
47, poz.2; części nr 48, poz. 1 i 2;
części nr 49, poz. 2; części nr 50
poz: 1,3,6,8,12;części 56, poz. 1;
części 57, poz. 1 wykonawca:
a) może zaoferować (jeśli nie
sprzeciwiają się temu przepisy
bezwzględnie obowiązujące): wyrób
medyczny (zgodnie z wymogami w
zakresie dokumentów określonymi
w powyższej tabeli nr 1) albo wyrób
niemedyczny;
b) w związku z tym Zamawiający
dopuszcza (jeśli nie sprzeciwiają
się temu przepisy bezwzględnie
obowiązujące) w zakresie w/w
części zamówienia ceny brutto ofert
zawierające stawkę VAT: 8% (dla
wyrobów medycznych) albo 23% (dla
wyrobów niemedycznych);

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Niniejszy warunek Zamawiający
uzna za spełniony jeżeli Wykonawca
wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonuje dostawy w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie - co
najmniej 1 dostawę do każdej z
części w zakresie dostaw objętych
przedmiotem zamówienia o wartości
minimum PLN brutto :
Część 1 106 400,00 PLN Część 36 1
500,00 PLN
Część 2 750,00 PLN Część 37 6
300,00 PLN
Część 3 54 800,00 PLN Część 38
300,00 PLN
Część 4 3 600,00 PLN Część 39 5
200,00 PLN
Część 5 28 150,00 PLN Część 40 2
100,00 PLN
Część 6 600,00 PLN Część 41 13
100,00 PLN
Część 7 28 700,00 PLN Część 42 1
700,00 PLN
Część 8 34 300,00 PLN Część 43 2
200,00 PLN

Powinno być:

Niniejszy warunek Zamawiający
uzna za spełniony jeżeli Wykonawca
wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonuje dostawy w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie - co
najmniej 1 dostawę do każdej z
części w zakresie dostaw objętych
przedmiotem zamówienia o wartości
minimum PLN brutto :
Część nr 1 106 400,00 PLN Część nr
36 1 500,00 PLN
Część nr 2 750,00 PLN Część nr 37
6 300,00 PLN
Część nr 3 54 800,00 PLN Część nr
38 300,00 PLN
Część nr 4 3 600,00 PLN Część nr
39 5 200,00 PLN
Część nr 5 28 150,00 PLN Część nr
40 2 100,00 PLN
Część nr 6 600,00 PLN Część nr 41
13 100,00 PLN
Część nr 7 26 800,00 PLN Część nr
42 1 700,00 PLN
Część nr 7A 1 800,00 PLN
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Część 9 29 600 ,00 PLN Część 44 3
900,00 PLN
Część 10 32 000,00 PLN Część 45
46 300,00 PLN
Część 11 104 300,00 PLN Część 46
1 300,00 PLN
Część 12 87 800,00 PLN Część 47
49 800,00 PLN
Część 13 38 700,00 PLN Część 48
20 300,00 PLN
Część 14 4 000,00 PLN Część 49 32
700,00 PLN
Część 15 39 900,00 PLN Część 50
50 800,00 PLN
Część 16 900,00 PLN Część 51 1
600,00 PLN
Część 17 36 200,00 PLN Część 52 5
400,00 PLN
Część 18 7 600,00 PLN Część 53 1
100,00 PLN
Część 19 2 300,00 PLN Część 54 21
300,00 PLN
Część 20 1 300,00 PLN Część 55 1
800,00 PLN
Część 21 30 900,00 PLN Część 56 4
000,00 PLN
Część 22 10 200,00 PLN Część 57 4
300,00 PLN
Część 23 1 100,00 PLN Część 58 6
700 ,00 PLN
Część 24 21 600,00 PLN Część 59
14 200,00 PLN
Część 25 1 700,00 PLN Część 60 6
900,00 PLN
Część 26 34 200,00 PLN Część 61 1
600,00 PLN
Część 27 59 200,00 PLN Część 62
350,00 PLN
Część 28 29 600,00 PLN Część 63
430,00 PLN
Część 29 400,00 PLN Część 64
600,00 PLN
Część 30 4 700,00 PLN Część 65 6
700,00 PLN
Część 31 19 800,00 PLN Część 66 9
200,00 PLN
Część 32 13 300,00 PLN Część 67
11 800,00 PLN
Część 33 335 800,00 PLN Część 68
2 100,00 PLN

Część nr 8 34 300,00 PLN Część nr
43 2 200,00 PLN
Część nr 9 29 600 ,00 PLN Część nr
44 3 900,00 PLN
Część nr 10 5 300,00 PLN Część nr
45 5 400,00 PLN
Część nr 10A 26 700,00 PLN Część
nr 45A 7 100,00 PLN
Część nr 11 104 300,00 PLN Część
nr 46 1 300,00 PLN
Część nr 12 58 000,00 PLN Część nr
47 27 100,00 PLN
Część nr 12A 29 800,00 PLN Część
nr 47A 22 700 PLN
Część nr 13 38 700,00 PLN Część nr
48 20 300,00 PLN
Część nr 14 4 000,00 PLN Część nr
49 32 700,00 PLN
Część nr 15 38 300,00 PLN Część nr
50 50 800,00 PLN
Część nr 15A 1 600,00 PLN
Część nr 16 900,00 PLN Część nr 51
1 600,00 PLN
Część nr 17 36 200,00 PLN Część nr
52 5 400,00 PLN
Część nr 18 7 600,00 PLN Część nr
53 1 100,00 PLN
Część nr 19 2 300,00 PLN Część nr
54 21 300,00 PLN
Część nr 20 1 300,00 PLN Część nr
55 1 800,00 PLN
Część nr 21 30 900,00 PLN Część nr
56 4 000,00 PLN
Część nr 22 10 200,00 PLN Część nr
57 4 300,00 PLN
Część nr 23 1 100,00 PLN Część nr
58 6 700,00 PLN
Część nr 24 21 600,00 PLN Część nr
59 14 200,00 PLN
Część nr 25 1 700,00 PLN Część nr
60 6 900,00 PLN
Część nr 26 34 200,00 PLN Część nr
61 1 600,00 PLN
Część nr 27 59 200,00 PLN Część nr
62 350,00 PLN
Część nr 28 29 600,00 PLN Część nr
63 430,00 PLN
Część nr 29 400,00 PLN Część nr 64
600,00 PLN
Część nr 30 4 700,00 PLN Część nr
65 6 700,00 PLN
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Część 34 27 300,00 PLN Część 69 3
400,00 PLN
Część 35 2 700,00 PLN Część 70 33
800,00 PLN
w ramach jednego kontraktu –
odpowiednio w każdej części z
podaniem ich wartości , przedmiotu,
dat wykonania oraz podmiotów
na rzecz których dostawy zostały
wykonae lub są wykonywane wraz z
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na kilka części,
Zamawiający dopuszcza wykazanie
się przez Wykonawcę jedną dostawą
w ramach jednego kontraktu na
wartość równą lub wyższą od sumy
wartości wskazanych w ww. warunku
obliczonych dla danych części Np.
w przypadku gdyby Wykonawca
składał ofertę na część nr 1, część
nr 3 i część nr 5 to może wykazać
się doświadczeniem w wykonaniu
co najmniej 1 dostawy w ramach
jednego kontraktu na wartość co
najmniej 189 350 PLN brutto

Część nr 31 19 800,00 PLN Część nr
66 9 200,00 PLN
Część nr 32 2 600,00 PLN Część nr
67 11 800,00 PLN
Część nr 32A 10 700,00 PLN
Część nr 33 335 800,00 PLN Część
nr 68 2 100,00 PLN
Część nr 34 27 300,00 PLN Część nr
69 3 400,00 PLN
Część nr 35 2 700,00 PLN Część nr
70 29 000,00 PLN
Część nr 70A 4 800,00 PLN
w ramach jednego kontraktu –
odpowiednio w każdej części z
podaniem ich wartości , przedmiotu,
dat wykonania oraz podmiotów
na rzecz których dostawy zostały
wykonae lub są wykonywane wraz z
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na kilka części,
Zamawiający dopuszcza wykazanie
się przez Wykonawcę jedną dostawą
w ramach jednego kontraktu na
wartość równą lub wyższą od sumy
wartości wskazanych w ww. warunku
obliczonych dla danych części Np.
w przypadku gdyby Wykonawca
składał ofertę na część nr 1, część
nr 3 i część nr 5 to może wykazać
się doświadczeniem w wykonaniu
co najmniej 1 dostawy w ramach
jednego kontraktu na wartość co
najmniej 189 350 PLN brutto

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

5. Ofertę należy umieścić w
nieprzezroczystym i opieczętowanym
opakowaniu. Należy stosować
opakowanie zewnętrzne i
wewnętrzne. Na opakowaniu
zewnętrznym oferty, zaadresowanym
do Zamawiającego należy zamieścić
następującą informację:

Powinno być:

5. Ofertę należy umieścić w
nieprzezroczystym i opieczętowanym
opakowaniu. Należy stosować
opakowanie zewnętrzne i
wewnętrzne. Na opakowaniu
zewnętrznym oferty, zaadresowanym
do Zamawiającego należy zamieścić
następującą informację:
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„Oferta na dostawę sprzętu
jednorazowego i wielorazowego
użytku dla potrzeb oddziałów,
poradni WSS oraz zakładów
diagnostycznych”. Znak
sprawy:DZP/22/2017. Nie otwierać
przed dniem 05.07.2017 r. godz.
11.00”.

„Oferta na dostawę sprzętu
jednorazowego i wielorazowego
użytku dla potrzeb oddziałów,
poradni WSS oraz zakładów
diagnostycznych”. Znak
sprawy:DZP/22/2017. Nie otwierać
przed dniem 12.07.2017 r. godz.
11.00”.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 1

Zamiast:

Część nr 1. Aparaty do przetaczania
1. Aparaty do infuzji, jałowe, zacisk
rolkowy umożliwiający regulację
kroplenia, szczelne połączenie z
kaniulą, stabilne wkłucie do butelki
odpowietrznik z filtrem powietrza,
pakowane pojedynczo folia papier
Szt. 390000
2. Aparaty do infuzji bursztynowe do
przetaczania leków światłoczułych
Szt. 1000
3. Aparat do transfuzji, jałowy zacisk
rolkowy umożliwiający regulację
kroplenia, szczelne połączenie z
kaniulą, stabilne wkłucie do butelki
odpowietrznik z fltrem powietrza,
pakowane pojedynczo folia papier,
filtr 170/200µm Szt. 34 000
4. Strzykawka bursztynowa,
50 ml, końcówka typu LUER
przeznaczona do współpracy
z pompami infuzyjnymi w celu
podawania leków światłoczułych Szt.
2000
5. Przedłużacze do pomp
infuzyjnych, jałowe, dren
przeźroczysty, elastyczne, pakowane
pojedynczo folia papier Szt. 20 000
6. Przedłużacze do pomp infuzyjnych
bursztynowe, jałowe, dren
zakończony łącznikiem LUER-
LOCK i łącznikiem Luer, opakowanie
jednostkowe typu blister - pack Szt.
1000

Powinno być:

Część nr 1. Aparaty do przetaczania
1. Aparaty do infuzji, jałowe, zacisk
rolkowy umożliwiający regulację
kroplenia, szczelne połączenie z
kaniulą, stabilne wkłucie do butelki
odpowietrznik z filtrem powietrza,
pakowane pojedynczo folia papier
Szt. 390000
2. Aparaty do infuzji bursztynowe do
przetaczania leków światłoczułych
Szt. 1000
3. Aparat do transfuzji, jałowy zacisk
rolkowy umożliwiający regulację
kroplenia, szczelne połączenie z
kaniulą, stabilne wkłucie do butelki
odpowietrznik z fltrem powietrza,
pakowane pojedynczo folia papier,
filtr 170/200µm Szt. 34 000
4. Strzykawka bursztynowa, 50
ml, końcówka typu LUER-lock
przeznaczona do współpracy
z pompami infuzyjnymi w celu
podawania leków światłoczułych.
Z oryginalnie nadrukowanym na
cylindrze logo producenta i typem
strzykawki. Szt. 2000
5. Przedłużacze do pomp
infuzyjnych, jałowe, dren
przeźroczysty, elastyczne, pakowane
pojedynczo folia papier Szt. 20 000
6. Przedłużacze do pomp infuzyjnych
bursztynowe, jałowe, dren
zakończony łącznikiem LUER-
LOCK i łącznikiem Luer, opakowanie
jednostkowe typu blister - pack Szt.
1000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 3

Zamiast:

Część nr 3. Cewniki, pojemniki na
mocz
1. Cewnik Foleya dwudrożny, jałowe
wykonane z lateksu silikonowanego,
dwurożne, gładkie zakończenie
cewnika ułatwiające wprowadzenie,
szczelne połączenie cewnika z
workiem lub strzykawką, balonik
łatwo napełniający się i łatwy do
opróżnienia przy rozcewnikowaniu,

Powinno być:

Część nr 3. Cewniki, pojemniki na
mocz
1. Cewnik Foleya dwudrożny, jałowe
wykonane z lateksu silikonowanego,
z plastikową zastawką, dwurożne,
gładkie zakończenie cewnika
ułatwiające wprowadzenie,
szczelne połączenie cewnika z
workiem lub strzykawką, balonik
łatwo napełniający się i łatwy do
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czytelne oznakowanie rozmiaru,
elastyczny niezasysanie się przy
płukaniu, pakowaany podwójnie,
opakowanie zbiorcze po 10 sztuk
10 ch/dł 28cm szt. 240
12 ch / dł 40cm szt. 1 000
14 ch / dł 40cm szt. 1 500
16 ch / dł 40cm szt. 6 300
18 ch / dł 40cm szt. 9 000
20 ch / dł 40cm
szt. 2 800
6 ch szt. 100
8 ch szt. 100
2. Cewnik foleya silikonowy,
przeźroczysty, dwurożny,
jałowy, 100% silikon, balon 5 ml,
przeźroczysty. 10 CH, 12 CH, 14 CH,
16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH szt. 2
400

opróżnienia przy rozcewnikowaniu,
czytelne oznakowanie rozmiaru,
elastyczny niezasysanie się przy
płukaniu, pakowany podwójnie,
opakowanie zbiorcze po 10 sztuk.
Sterylizowane radiacyjnie.
Rozmiar 6Ch,8Ch, 10Ch - z
prowadnicą w oryginalnym
opakowaniu producenta.
Rozmiar 12-20 Ch – na wejściu
cewnika poniżej plastikowej
zastawki. oryginalnie nadrukowana
nazwa producenta, rozmiar cewnika
i pojemność balonu 10 ch/ dł 28cm
szt. 240
12 ch / dł 40cm szt. 1 000
14 ch / dł 40cm szt. 1 500
16 ch / dł 40cm szt. 6 300
18 ch / dł 40cm szt. 9 000
20 ch / dł 40cm
szt. 2 800
6 ch szt. 100
8 ch szt. 100
2. Cewnik foleya silikonowy,
przeźroczysty, dwurożny,
jałowy, 100% silikon, balon 5
ml, przeźroczysty. W jednym
oryginalnym opakowaniu producenta
z dołączoną strzykawką wypełnioną
10% roztworem gliceryny, dającą
gwarancję, iż balon w wyżej
wymienionym cewniku nie opróżni
się samoistnie w okresie jego
utrzymania. 10 CH, 12 CH, 14 CH,
16 CH, 18 CH, 20 CH, 22 CH szt. 2
400

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 5

Zamiast:

Część nr 5. Cewniki do odsysania
1. Cewnik do odsysania górnych
dróg oddechowych, otwór centralny
i dwa boczne otwory zapobiegające
zasysaniu śluzówki, zakończenie
nie kaleczące śluzówki, pakowane
pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10
sztuk, jałowy, barwne i numeryczne
oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
4CH, 6CH, 8CH, 10CH 12CH, 14CH,
16CH, 18CH, Szt. 24 000
2. Cewnik do odsysania z lewego
oskrzela, jałowy, pakowany
pojedynczo, jednorazowy, z
zakończeniem - wygięciem
umożliwiającym oddesanie z lewego

Powinno być:

Część nr 5. Cewniki do odsysania
1. Cewnik do odsysania górnych
dróg oddechowych, otwór centralny
i dwa boczne otwory zapobiegające
zasysaniu śluzówki, zakończenie
nie kaleczące śluzówki, pakowane
pojedynczo ( na opakowaniu
jednostkowym oryginalny nadruk
producenta zawierający : rozmiar,
dł. Cewnika, nr. Katalogowy, nr
seryjny, datę ważności , sterylizację
tlenkiem etylenu) opakowanie
zbiorcze 10 sztuk, jałowy, barwne i
numeryczne oznaczenie rozmiaru
na łączniku (konektorze) cewnika
oraz fabrycznie nadrukowane
oznaczenie rozmiaru na opakowaniu.
Z karbowaną wewnętrzną stroną
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oskrzela, zakończenie nie kaleczące
śluzówki 14CH dł. 60 cm Szt. 6 000
3. Cewnik do podawania tlenu przez
nos, tzw. nosek dł. 140 - 210 cm Szt.
15 000

lejka- końcówki od strony próżni
pasującej do zestawów ssących w
blokach operacyjnych. 4CH, 6CH,
8CH, 10CH 12CH, 14CH, 16CH,
18CH, Szt. 24 000
2. Cewnik do odsysania z lewego
oskrzela, jałowy, pakowany
pojedynczo, jednorazowy, z
zakończeniem - wygięciem
umożliwiającym oddesanie z lewego
oskrzela, zakończenie nie kaleczące
śluzówki 14CH dł. 60 cm Szt. 6 000
3. Cewnik do podawania tlenu przez
nos, tzw. nosek. Cechujące się
przekrojem gwiazdkowym. dł. 140 -
210 cm Szt. 15 000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 7

Zamiast:

Część nr 7. Drobny sprzęt medyczny
1. Pojemnik z łopatką w komplecie
(do pobierania próbek kału),
opakowanie zbiorcze max. 100 szt.,
z tworzywa sztucznego Szt. 35 000
2. Kieliszki do leków wielorazowe,
szklane, z podziałką na 5ml, 10ml,
15ml Szt. 4 000
3. Kieliszki do leków jednorazowe,
z tworzywa sztucznego, z podziałką
5ml, 10ml, 15ml Szt. 15 000
4. Szpatułka drewniana, jałowa,
pakowana pojedynczo, opakowanie
zbiorcze max 100 sztuk Op. 500
5. Zaciskacz do pępowiny, jałowy,
pakowany pojedynczo Szt. 4 500
6. Opaski identyfikacyjne dla
noworodków, op. Zbiorcze 50
sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu
6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu
odporne na wilgoć podczas kąpieli
Szt. 6 000
7. Opaski identyfikacyjne dla
dorosłych, op. Zbiorcze 50 sztuk,
hypoalergiczne, pole zapisu
6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu
odporne na wilgoć podczas kąpieli
Szt. 73 000

Powinno być:

Część nr 7. Drobny sprzęt medyczny
1. Pojemnik z łopatką w komplecie
(do pobierania próbek kału),
opakowanie zbiorcze max. 100 szt.,
z tworzywa sztucznego Szt. 35 000
2. Kieliszki do leków jednorazowe,
z tworzywa sztucznego, z podziałką
5ml, 10ml, 15ml Szt. 15 000
3. Szpatułka drewniana, jałowa,
pakowana pojedynczo, opakowanie
zbiorcze max 100 sztuk Op. 500
4. Zaciskacz do pępowiny, jałowy,
pakowany pojedynczo Szt. 4 500
5. Opaski identyfikacyjne dla
noworodków, op. Zbiorcze 50
sztuk, hypoalergiczne, pole zapisu
6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu
odporne na wilgoć podczas kąpieli
Szt. 6 000
6. Opaski identyfikacyjne dla
dorosłych, op. Zbiorcze 50 sztuk,
hypoalergiczne, pole zapisu
6cm/1,8cm, sterylne, pole zapisu
odporne na wilgoć podczas kąpieli
Szt. 73 000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 8

Zamiast:

Część nr 8. Bielizna i odzież
jednorazowego użytku nr 1.
1. Maska chirurgiczna 3 warstwowa
z kształtką na nos wiązana na troki.
Skuteczność filtracji bakteryjnej
minimum 99,5%. Maska typu II
zgodnie z EN 14683. Wyraźne
oznakowanie zewnętrznej strony
maski dodatkowym oznaczeniem

Powinno być:

Część nr 8. Bielizna i odzież
jednorazowego użytku nr 1.
1. Maska chirurgiczna 3 warstwowa
z kształtką na nos wiązana na troki.
Skuteczność filtracji bakteryjnej
minimum 99,5%. Maska typu II
zgodnie z EN 14683. Wyraźne
oznakowanie zewnętrznej strony
maski dodatkowym oznaczeniem
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graficznym. długość: min. 170
mm, szerokość: min. 90 mm przed
rozłożeniem; długość kształtki min.
12 cm,troki min. 30 cm szt 65 000
2. Czepek typu rondo, min. 60 cm;
gramatura max. 12 g/m2 szt 33 000
3. Czepek wiązany furażerką, część
boczna wykonana z wzmocnionej
włókniny pochłaniającej pot, górna
z lekkiego polipropylenu, gramatura
cz. bocznej min. 45 g/m2, cz. górnej
max.10 g/m2 szt 2 000
4. Prześcieradła włókninowe
210x130 cm lub większe, o
gramaturze min 45g/m2 szt 50 000
5. Ochraniacze na obuwie,
wykończone gumką, wykonane z folii
antypoślizgowej, uniwersalne szt 6
000

graficznym. długość: min. 170
mm, szerokość: min. 90 mm przed
rozłożeniem; długość kształtki min.
12 cm,troki min. 30 cm szt 65 000
2. Czepek typu rondo, min. 60 cm;
gramatura max. 12 g/m2 szt 33 000
3. Czepek wiązany furażerką, część
boczna wykonana z wzmocnionej
włókniny pochłaniającej pot, górna
z lekkiego polipropylenu, gramatura
cz. bocznej min. 45 g/m2, cz. górnej
max.10 g/m2 szt 2 000
4. Prześcieradła włókninowe
210x130 cm lub większe, o
gramaturze min 35g/m2 szt 50 000
5. Ochraniacze na obuwie,
wykończone gumką, wykonane z folii
antypoślizgowej, uniwersalne szt 6
000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 10

Zamiast:

Część nr 10. serwety i materace
wraz z pompą dla potrzeb GBO
1. Serweta ochronna na stół
operacyjny, przeciwodleżynowa,
5-cio warstwowa, zintegrowana
wielopunktowo na całej
powierzchni chłonnej, bez
przeszyć, samowygładzająca
się, zapobiegająca przesuwaniu
się warstwy zewnętrznej
względem rdzenia; wykonana
z włókniny polipropylenowej,
wysokochłonnej polimerowej
warstwy środkowej i spodniej
pełnobarierowej teksturowanej folii
polietylenowej, zabezpieczającej
przed przesuwaniem się i ślizganiem
podkładu po powierzchni. Parametry:
- chłonność min. 35ml/100cm2,
- gramatura podstawowa: 295 g/
m2 - wymiary: min. 100 x 225cm
±5cm, rdzeń chłonny o długości co
najmniej 51x205+/-3 cm zakończony
dodatkowymi marginesami z
nieprzeziernego laminatu o
szerokości nie większej niż 10
+/-3 cm po obu stronach na całej
szerokości podkładu. - zgodne z
ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci
min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik
chłonności min. 2650 % - pakowana
po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie
jednostkowe. 90x203 cm szt 5 000
2. Pompa kompatybilna z materacem
na wózku, zasilanie 230 V szt 2
3. Materac pod pacjenta 90 x
203 cm, powierzchnia spodnia

Powinno być:

Część nr 10. serwety i materace
wraz z pompą dla potrzeb GBO
1. Pompa kompatybilna z materacem
na wózku, zasilanie 230 V szt 2
2. Materac pod pacjenta 90 x
203 cm, powierzchnia spodnia
wyposażona w > 2000 otworów
powietrznych, możliwość
wielokrotnego stosowania, udźwig
> 450 kg, graficzne oznaczenie
sposobu ułożenia pacjenta. szt 10
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wyposażona w > 2000 otworów
powietrznych, możliwość
wielokrotnego stosowania, udźwig
> 450 kg, graficzne oznaczenie
sposobu ułożenia pacjenta. szt 10

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 12

Zamiast:

Część nr 12. Podkłady higieniczne
1. Podkład higieniczny, 2 warstwowy
z wyściółką chłonną, wzmocniony
podłużnymi nitkami, rozstawionymi
nie szerzej niż 20 cm, gramatura
minimum 60 g/m2, opakowanie max.
100 sztuk 80-120 Szt. 49 595
2. Pokrycia higieniczne w rolce,
nieprzemakalne, jednorazowego
użytku, ok. 130-150 szt w rolce 60 x
50 cm rolki 2 400
3. Podkład higieniczny, jednorazowy,
w opakowaniu max 50 szt 40x60,
60x90 Szt. 67 650

Powinno być:

Część nr 12. Podkłady higieniczne
1. Podkład higieniczny, 2 warstwowy
z wyściółką chłonną, wzmocniony
podłużnymi nitkami, rozstawionymi
nie szerzej niż 20 cm, gramatura
minimum 60 g/m2, opakowanie max.
100 sztuk 80x120 Szt. 49 595
2. Podkład higieniczny, jednorazowy,
w opakowaniu max 50 szt 40x60,
60x90 Szt. 67 650

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 13

Zamiast:

Część nr 13. Elektrody i papier
1. Elektrody do EKG piankowe
z żelem stałym przeznaczone
do monitorowania noworodków,
łatwe mocowanie przewodów,
dobra przepuszczalność i trwałość
mocowania, bardzo dobre
przewodzenie, wykonane z pianki
poliuretanowej, hipoalergiczne,
wyposażone w czujnik Ag/AgCl, op.
max do 50 sztuk, jednorazowe 25
mm-30mm Szt. 7 500
2. Elektrody do EKG piankowe
z żelem stałym dla dorosłych -
wykonane z pianki polietylenowej ze
stałym żelem- nie pozostawiające
żelu na skórze owalne, estetyczne
łatwe dojście do odklejenia
osłonek łatwe mocowanie
przewodów przepuszczalność i
trwałość mocowania bardzo dobre
przewodzenie, hipoalergiczne,
jednorazowego użytku, op. max. do
50 szt. 48mm-55mm
50mm-55mm
42mm-45mm Szt. 260 000
3. Elektrody do EKG bezcieniowe
dla dorosłych, z pianki pliuretanowej,
łatwe mocowanie przewodów,
przepuszczalność i trwałość
mocowania, bardzo doobre
przewodzenie, hipoalergiczne,
mozliwość wykonania RTG bez
odklejania elektrody, jednorazowego

Powinno być:

Część nr 13. Elektrody i papier
1. Elektrody do EKG piankowe
z żelem stałym przeznaczone
do monitorowania noworodków,
łatwe mocowanie przewodów,
dobra przepuszczalność i trwałość
mocowania, bardzo dobre
przewodzenie, wykonane z pianki
poliuretanowej, hipoalergiczne,
wyposażone w czujnik Ag/AgCl, op.
max do 50 sztuk, jednorazowe 25
mm-30mm Szt. 7 500
2. Elektrody do EKG piankowe
z żelem stałym dla dorosłych -
wykonane z pianki polietylenowej ze
stałym żelem- nie pozostawiające
żelu na skórze owalne, estetyczne
łatwe dojście do odklejenia
osłonek łatwe mocowanie
przewodów przepuszczalność i
trwałość mocowania bardzo dobre
przewodzenie, hipoalergiczne,
jednorazowego użytku, op. max. do
50 szt. 48mm-55mm
50mm-55mm
42mm-45mm Szt. 260 000
3. Elektrody do EKG bezcieniowe
dla dorosłych, z pianki pliuretanowej,
łatwe mocowanie przewodów,
przepuszczalność i trwałość
mocowania, bardzo doobre
przewodzenie, hipoalergiczne,
mozliwość wykonania RTG bez
odklejania elektrody, jednorazowego



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

15 / 22

użytku, op.max. do 50szt.
48mm-55mm Szt. 3 000
4. Papier do badań EKG
a. AsCard A4 – 112x25 ASPEL S
rolki 2 500
b. Do aparatu GQW 110.2.140
110x140mmx200 kartek Bl. 2 500
c. Life Pack 107mm x 23mm Szt.. 1
000
5. Papier USG UPP-110 HD
Rolki
110mm x 20m rolki. 550
6. Papier do KTG
a. Do aparatu OXFORD SANICAID
143 x 150 x 300 Bl. 200
b. Do aparatu typu SRF 618B++
firmy OXFORD Bl. 60
c. Do aparatu monitor
COROMETRICS BAO seria 17 firmy
OXFORD 152 x 90 x 150P Bl. 120

użytku, op.max. do 50szt.
48mm-55mm Szt. 3 000
4. Papier do badań EKG
a. AsCard A4 – 112x25 ASPEL S
rolki 2 500
b. Do aparatu GQW 110.2.140
110x140mmx200 kartek Bl. 2 500
c. Life Pack 107mm x 23mm Szt.. 1
000
5. Papier USG UPP-110 HD Rolki
110mm x 20m rolki. 550
6. Papier do KTG
a. Do aparatu OXFORD SANICAID
143 x 150 x 300 Bl. 200
b. Do aparatu typu SRF 618B++
firmy OXFORD 112x100x150 Bl. 60
c. Do aparatu monitor
COROMETRICS BAO seria 17 firmy
OXFORD 152 x 90 x 150P Bl. 120

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 15

Zamiast:

Część nr 15. Filtry antybakteryjne
1. Filtr antybakteryjny, antywirusowy
do respiratorów, jałowy, o czułości
99,9999%, z portem bocznym do
podawania tlenu, mechaniczne,
hydrofobowe - z wymiennikiem
ciepła i wilgoci, skuteczność
nawilżenia min. 31mg/1litr wody.
Złącze pacjenta/respiratora 22m/15m
Dla dorosłych Szt. 1 000
2. Filtr antybakteryjny , antywirusowy
do zabiegów operacyjnych, jałowy,
elektrostatyczny o czułości 99,99%,
z portem bocznym do podawania
tlenu, zakres objętości oddechowej
150 - 1000 ml. Złącze pacjenta/
aparatu do znieczulenia 22m/15m
Dla dorosłych Szt. 16 000
3. Filtr antybakteryjny,
antywirusowy do zabiegów
operacyjnych, antywirusowy do
zabiegów operacyjnych, jałowy,
elektrostatyczny o czułości
99,99%, z portem bocznym do
podawania tlenu, dla dziei z
wyraźnie wydzielonym celulozowym
wymiennikiem ciepła i wilgoci,
objętoć martwa do 29 ml, zakres
pojemności oddechowej 50 - 300
ml. Złącze pacjenta/ aparatu do
znieczulenia 22m/15m Dla dzieci
Szt. 1 200

Powinno być:

Część nr 15. Filtry antybakteryjne
1. Filtr antybakteryjny z wydzielonym
wydzielnikiem ciepła i wilgoci
wykonanym z celulozy (oddzielna
warstwa) , antywirusowy do
respiratorów, jałowy, o czułości
99,9999%, z portem bocznym do
podawania tlenu, mechaniczne,
hydrofobowe - z wymiennikiem
ciepła i wilgoci, filtr mechaniczny o
minimalnej skuteczność nawilżania
31 mg H2O/l przy Vt 500 ml oraz
utrata wilgoci maksymalnie na
poziomie 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml.
Dla dorosłych Szt. 1 000
2. Filtr antybakteryjny , antywirusowy
do zabiegów operacyjnych, jałowy,
elektrostatyczny o czułości 99,99%,
z portem bocznym do podawania
tlenu, zakres objętości oddechowej
150 - 1000 ml. Złącze pacjenta/
aparatu do znieczulenia 22m/15m.
O wadze niższej niż 20 g oraz
przestrzeni wewętrznej 35-40 ml ?
Dla dorosłych Szt. 16 000
3. Filtr antybakteryjny,
antywirusowy do zabiegów
operacyjnych, antywirusowy do
zabiegów operacyjnych, jałowy,
elektrostatyczny o czułości
99,99%, z portem bocznym do
podawania tlenu, dla dziei z
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4. Wymiennik ciepła i wilgoci do
rurek tracheotomijnych, jałowy,
z portem do podawania tlenu,
obudowa z przeźroczystego
tworzywa, w środku materiał
hygroskopowy Szt. 2 400
5. Filtr na dren, antybakteryjny
do ssaków. Uniwersalny,
antybakteryjny i antywirusowy.
Średnica przyłącza węży po
obu stronach 3-6mm i 6-8 mm.
Efektywność filtracji 99%. Membrana
hydrofobowa zabezpieczająca
przed przedostaniem się płynów do
ssaka. Łatwy w obsłudze. Pakowany
pojedynczo lub w opakowaniu
zbiorczym. Szt. 200

wyraźnie wydzielonym celulozowym
wymiennikiem ciepła i wilgoci,
objętoć martwa do 29 ml, zakres
pojemności oddechowej 50 - 300
ml lub 75-300ml. Złącze pacjenta/
aparatu do znieczulenia 22m/15m
Dla dzieci Szt. 1 200
4. Wymiennik ciepła i wilgoci do
rurek tracheotomijnych, jałowy,
z portem do podawania tlenu,
obudowa z przeźroczystego
tworzywa, w środku materiał
hygroskopowy Szt. 2 400

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 17

Zamiast:

Część nr 17. Rurki intubacyjne
1. Rurki intubacyjne bez mankietu
uszczelniającego, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie rurki,
nitka kontrolna RTG na całej długości
rurki, wyraźne czytniki głębokości,
półprzeźroczyste lub przeźroczyste
2,0 mm 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm,
4,00 mm, 4,5 mm, 5,00 mm, 5,5 mm,
6,00mm (wew.) Szt. 750
2. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie
rurki, nitka kontrolna RTG na całej
długości rurki, wyraźne czytniki
głębokości, posiadające otwór
Murphiego, mankiet uszczelniający
niskociśnienowy łatwo napełniający
i usuwalny przy rozintubowaniu,
wygładzone dla strun głosowych
krawędzie otworu Murphiego,
półprzeźroczyste lub przeźroczyste
3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 4,5 mm,
5,00 mm, 5,5 mm, 6,00mm , 7,00
mm, 8,00 mm , 9,00 mm (wew) Szt.
8 100
3. Rurki intubacyjne zbrojone
z mankietem uszczelniającym,
jałowe, pakowane pojedynczo,
właściwości poślizgowe, materiał
odporny na złamania, dopasowujące
się do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki, nitka kontrolna

Powinno być:

Część nr 17. Rurki intubacyjne
1. Rurki intubacyjne bez mankietu
uszczelniającego, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie rurki,
nitka kontrolna RTG na całej długości
rurki, wyraźne czytniki głębokości,
półprzeźroczyste lub przeźroczyste
2,0 mm 2,5 mm, 3,00 mm, 3,5 mm,
4,00 mm, 4,5 mm, 5,00 mm, 5,5 mm,
6,00mm (wew.) Szt. 750
2. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie
rurki, nitka kontrolna RTG na całej
długości rurki, wyraźne czytniki
głębokości, posiadające otwór
Murphiego, mankiet uszczelniający
niskociśnienowy łatwo napełniający
i usuwalny przy rozintubowaniu,
wygładzone dla strun głosowych
krawędzie otworu Murphiego,
półprzeźroczyste lub przeźroczyste
3,00 mm, 3,5 mm, 4,00 mm, 4,5 mm,
5,00 mm, 5,5 mm, 6,00mm , 7,00
mm, 8,00 mm , 9,00 mm (wew) Szt.
8 100
3. Rurki inkubacyjne z prowadnicą
w środku zbrojone z mankietem
uszczelniającym, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie
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RTG na całej długości rurki, wyraźne
czytniki głębokości, mankiet
uszczelniający niskociśnieniowy
łatwo napełniający i usuwalny
przy rozintubowaniu, zbrojenie
zapewniające odporność na
złamania rurki 6,0 mm, 7,0 mm
8,0mm, 9,0 mm (wew) Szt. 1 650
4. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym do intubacji przez
nos tzw. rurka donosowa, jałowe,
pakowane pojedynczo, właściwości
poślizgowe, materiał odporny
na złamania, dopasowujące się
do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki, nitka kontrolna
RTG na całej długości rurki, wyraźne
czytniki głębokości, posiadające
otwór Murphiego lub nie, mankiet
uszczelniający niskociśnieniowy
łatwo napełniający i usuwalny przy
rozintubowaniu, wygładzone dla
strun głosowych krawędzie otworu
Murphiego, podwójne wygięcie
ułatwiające, intubację przez nos,
6,0mm, 7,0 mm Szt. 160
5. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym do przedłużonej
intubacji z odsysaniem znad
mankietu, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie rurki,
nitka kontrolna RTG na całej długości
rurki, wyraźne czytniki głębokości,
posiadające otwór Murphiego,
mankiet uszczelniający z systemem
Lanz-o wysokiej objętości i niskim
ciśnieniu napełnienia mankietu, dren
umożliwiający odsysanie wydzieliny
z nad mankietu uszczelniającego 7,0
mm 8,0 mm Szt. 30

rurki, nitka kontrolna RTG na całej
długości rurki, wyraźne czytniki
głębokości, mankiet uszczelniający
niskociśnieniowy łatwo napełniający
i usuwalny przy rozintubowaniu,
zbrojenie zapewniające odporność
na złamania rurki 6,0 mm, 7,0 mm
8,0mm, 9,0 mm (wew) Szt. 1 650
4. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym do intubacji przez
nos tzw. rurka donosowa, jałowe,
pakowane pojedynczo, właściwości
poślizgowe, materiał odporny
na złamania, dopasowujące się
do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki, nitka kontrolna
RTG na całej długości rurki, wyraźne
czytniki głębokości, posiadające
otwór Murphiego lub nie, mankiet
uszczelniający niskociśnieniowy
łatwo napełniający i usuwalny przy
rozintubowaniu, wygładzone dla
strun głosowych krawędzie otworu
Murphiego, podwójne wygięcie
ułatwiające, intubację przez nos,
6,0mm, 7,0 mm Szt. 160
5. Rurki intubacyjne z mankietem
uszczelniającym do przedłużonej
intubacji z odsysaniem znad
mankietu, jałowe, pakowane
pojedynczo, właściwości poślizgowe,
materiał odporny na złamania,
dopasowujące się do anatomii
pacjenta, gładkie zakończenie
rurki, nitka kontrolna RTG na całej
długości rurki, wyraźne czytniki
głębokości, posiadające otwór
Murphiego, mankiet uszczelniający
o wysokiej objętości i niskim
ciśnieniu napełnienia mankietu, dren
umożliwiający odsysanie wydzieliny
z nad mankietu uszczelniającego 7,0
mm 8,0 mm Szt. 30

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 25

Zamiast:

Część nr 25. Rurka tracheostomijna
z polietylenu
1. Rurka tracheotomijna z
polietylenu z otworem / bez
otworu, jałowa, pakowana
pojedynczo ,dopasowująca się
do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki nie powodujące
podrażnienia ściany tchawicy,
opakowanie foliowo papierowe,
rurka z otworem lub bez w
środkowej części rurki zewnętrznej
- standardowe i przedłużone, rurka
do stosowania okresowego lub

Powinno być:

Część nr 25. Rurka tracheostomijna
z polietylenu
1. Rurka tracheotomijna z
polietylenu z otworem / bez
otworu, jałowa, pakowana
pojedynczo ,dopasowująca się
do anatomii pacjenta, gładkie
zakończenie rurki nie powodujące
podrażnienia ściany tchawicy,
opakowanie foliowo papierowe,
rurka z otworem lub bez w
środkowej części rurki zewnętrznej
- standardowe i przedłużone, rurka
do stosowania okresowego lub
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ciągłego 6,0 mm(wew.), 7,0 mm
(wew.) 8,0 mm (wew.) 9,0mm (wew.)
10,0mm(wew.) Szt. 320

ciągłego. Bez szkodliwych wtalanów-
DEHP. 6,0 mm(wew.), 7,0 mm
(wew.) 8,0 mm (wew.) 9,0mm (wew.)
10,0mm(wew.)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 28

Zamiast:

Część nr 28. Cewnik moczowodowy
Typy Nelaton 70 mm
1. Cewnik moczowodowy – długość
około 70 cm, - Wykonane z materiału
termoplastycznego, - Dobrze
widoczne w rtg, - Typu Nelaton, z
bocznymi otworami, z podziałką
długości cewnika z mandrynem, -
Adapter łączący cewnik z drenem lub
strzykawką typu Luer, - Skalowany
na całej długości, - Pakowany
pojedynczo, sterylny
4 F Szt. 480
5F Szt. 1 000
6F Szt. 1 000
7F Szt. 480

Powinno być:

Część nr 28. Cewnik moczowodowy
Typy Nelaton 70 mm
1. Cewnik moczowodowy – długość
około 70 cm, - Wykonane z materiału
termoplastycznego, - Dobrze
widoczne w rtg, - Typu Nelaton, z
bocznymi otworami, z podziałką
długości cewnika z mandrynem
(mandryn nylonowy lub metalowy)
Adapter łączący cewnik z drenem lub
strzykawką typu Luer, - Skalowany
na całej długości, - Pakowany
pojedynczo, sterylny. Skalowane co
10 cm.
4 F Szt. 480
5F Szt. 1 000
6FSzt. 1 000
7F Szt. 480

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 32

Zamiast:

Część nr 32. Pojemniki jednorazowe
1. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania plwociny, - Jałowy, z
nakrętką nakładaną, szczelny po
zamknięciu pojemnika, z płaskim
dnem, pojemność do 20ml, z etykietą
– każda sztuka zawiera opis z
nazwą i datą ważności miejscem na
opisanie umożliwiające identyfikację
próbki Szt. 3 000
2. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania popłuczyn oskrzelowych
Jałowy z końcówkami + łącznik,
szczelny po zamknięciu pojemnika, z
etykietą, każda sztuka zawiera opis z
nazwą i datą ważności, miejscem na
opisanie umożliwiające identyfikację
próbki, z płaskim dnem, pojemność
do 50ml Szt. 2 250
3. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania plwociny na BK, jałowy,
z nakrętką nakładaną, z etykietą –
każda sztuka zawiera opis z nazwą i
datą ważności, miejscem na opisanie
umożliwiające identyfikację próbki,
pakowany po ok. 25szt., pojemność
50ml. Opis z nazwą i data ważności,
ze stożkowym dnem, szczelny po
zamknięciu pojemnika Szt. 2 500
4. pojemniki sterylne na płyny
ustrojowe i inny materiał biologiczny
o pojemności do 30ml Szt. 21 000

Powinno być:

Część nr 32. Pojemniki jednorazowe
1. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania plwociny, - Jałowy, z
nakrętką nakładaną, szczelny po
zamknięciu pojemnika, z płaskim
dnem, pojemność do 20ml, z etykietą
– każda sztuka zawiera opis z
nazwą i datą ważności miejscem na
opisanie umożliwiające identyfikację
próbki Szt. 3 000
2. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania popłuczyn oskrzelowych
Jałowy z końcówkami + łącznik,
szczelny po zamknięciu pojemnika, z
etykietą, każda sztuka zawiera opis z
nazwą i datą ważności, miejscem na
opisanie umożliwiające identyfikację
próbki, z płaskim dnem, pojemność
do 50ml Szt. 2 250
3. Pojemnik do bezpiecznego
pobierania plwociny na BK, jałowy,
z nakrętką nakładaną, z etykietą –
każda sztuka zawiera opis z nazwą i
datą ważności, miejscem na opisanie
umożliwiające identyfikację próbki,
pakowany po ok. 25szt., pojemność
50ml. Opis z nazwą i data ważności,
ze stożkowym dnem, szczelny po
zamknięciu pojemnika Szt. 2 500
4. pojemniki sterylne na płyny
ustrojowe i inny materiał biologiczny
o pojemności do 30ml Szt. 21 000
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5. pojemniki do bezpiecznego
przechowywania i transportu
materiału tkankowego utrwalonego
w 10% zbuforowanej formalinie,
wykonane z PP lub PE, wyposażone
w szczelną pokrywę zakręcaną
lub dociskową, pojemnik może być
oznakowany etykietą z symbolami
informującymi o zagrożeniu
biologicznym, i chemicznym,
niesterylny o pojemności
200ml,250ml,500ml,1000 ml, 3000
ml,5000 ml, 11000ml Szt. 3 000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 36

Zamiast:

Część nr 36. Czepek do badań EEG
1. Czepek do EEG
- bezlateksowy z silikonu
umożliwiającego łatwe dopasowanie
czepka do głowy pacjenta,
- kształt siatki pozwala na precyzyjne
rozmieszczenie elektrod do EEG,
- zapięcie pod brodą pozwala
na płynną regulację długości dla
dorosłych Szt. 4

Powinno być:

Część nr 36. Czepek do badań EEG
1. Czepek do EEG
- gumowy, regulowany, z gumowym
zapięciem, paskiem pod brodą i
z gumowymi nausznikami (bez
rzepów). dla dorosłych Szt. 4

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 45

Zamiast:

Część 45. Zestawy do gastrostomii,
zgłębniki
1. Flocar PEG - zestaw do
przezskórnej endoskopowej
gastrostomii, jałowy, do zakladania
techniką "pull" pod kontrolą
endoskopii. Przeźroczysty,
poliuretanowy zgłębnik długości
40 cm, pasmo znacznika widoczne
w rtg, posiada silikonową płytkę
mocującą. Końcówka PEG pokryta
hydromerem, zakończona pętlą
dla łatwego włożenia przez powłoki
brzuszne. 12 cm podziałka od
strony płytki wewnętrznej. Płytka
zewnętrzna wykonana z silikonu i
służy umocowania zgłębnika oraz
zabezpieczająca przed zagięciem
się zgłębnika. Wyposażona w zacisk,
który zabezpiecza odpowiednią
pozycję zgłębnika. wyposażona
w zacisk, który zabezpiecza
odpowiednią pozycję zgłębnika.
Wyposażona w poliuretanowy
łącznikdo żywienia i zacisk do
regulacji przepływu. Rozmiar 18mm
dł. 40 cm 18mm dł. 40 cm szt. 60
2. Zgłębnik Sangstakena -
Blakemora´a do tamponady
krwawiących żylaków przełyku
jałowy, krótkoterminowy.

Powinno być:

Część 45. Zestawy do gastrostomii,
zgłębniki
1. Zgłębnik Sangstakena -
Blakemora´a do tamponady
krwawiących żylaków przełyku
jałowy, krótkoterminowy.
Wyraźnie opisane zawory
samouszczelniające, z oobnymi
wyjściami do monitorowania
ciśnienia. Linia radioznacznikowa i
znaczniki głębokości umozliwiające
monitorowanie położenia sondy. 20
szt. 20
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Wyraźnie opisane zawory
samouszczelniające, z oobnymi
wyjściami do monitorowania
ciśnienia. Linia radioznacznikowa i
znaczniki głębokości umozliwiające
monitorowanie położenia sondy. 20
szt. 20

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 47

Zamiast:

Część 47. Sprzęt do respiratora
Bennett 840
1. Jednorazowe, jałowe rury
oddechowe dla dorosłych szt. 1 000
2. Fiolka kolektora szt. 4
3. Filtry wielorazowego użytku
wdechowe szt. 20
4. Filtry wielorazowego użytku
wydechowe do fiolki kolektora szt. 20
5. System nebulizacji AeroNeb
z uchwytem do mocowania
nebulizatora szt. 12

Powinno być:

Część 47. Sprzęt do respiratora
Bennett 840
1. Jednorazowe, jałowe rury
oddechowe dla dorosłych szt. 1 000
2. Fiolka kolektora szt. 4
3. Filtry wielorazowego użytku
wdechowe szt. 20
4. Filtry wielorazowego użytku
wydechowe do fiolki kolektora szt. 20

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 69

Zamiast:

Część 69. Okołostomijna siatka
przepuklinowa
1. Rękawice nitrylowe, kolor
pomarańczowy lub inny intensywny.
Długość minimum28 cm, grubość na
palcu pojedyncza ścieżka min. 0,19
mm, siła zrywu przed starzeniem
min. 13 N. Klasyfikowane jako
srodek ochrony osobistej. Kategoria
III. wyrób medyczny. W opakowaniu
min. 100 sztuk.. XS-XL op 240

Powinno być:

Część 69. Rękawice dla potrzeb CS
1. Rękawice nitrylowe, kolor
pomarańczowy lub inny intensywny.
Długość minimum28 cm, grubość na
palcu pojedyncza ścieżka min. 0,19
mm, siła zrywu przed starzeniem
min. 13 N. Klasyfikowane jako
srodek ochrony osobistej. Kategoria
III. wyrób medyczny. W opakowaniu
min. 100 sztuk.. XS-XL op 240

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 70

Zamiast:

Część 70. Zgłębniki
1. Zgłębnik żołądkowy typu SALEM,
jałowy, dwurożny, silikonowy 16 i 18
Szt. 800
2. Zgłębnik gastrostomijny "Flocare"
G-tube, silikonowy, balonowy
zgłebnik uzywany jako początkowy
zgłębnik gastrostomijny podczas
interwencji operacyjnej, jałowy. 18 i
20 Szt. 80

Powinno być:

Część 70. Zgłębniki
2 3 4 5
Zgłębnik żołądkowy typu SALEM,
jałowy, dwurożny, silikonowy 16 i 18
Szt. 800

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4 Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
5.07.2017-10:00

Powinno być:
12.07.2017-10:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8) warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 5.07.2017-11:00

Powinno być:
Data: 12.07.2017-11:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 71

Tekst do dodania:

Część nr 71
Nazwa: Część nr 7 A. Drobny sprzęt medyczny
1. Kieliszki do leków wielorazowe, szklane, z podziałką
na 5ml, 10ml, 15ml Szt. 4 000

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 72

Tekst do dodania:

Część nr 72
Nazwa:
Część nr 10A. serwety dla potrzeb GBO
Serweta ochronna na stół operacyjny,
przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana
wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez
przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca
przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem
rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej,
wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej
i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii
polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem
się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry: -
chłonność min. 35ml/100cm2, - gramatura podstawowa:
295 g/m2 - wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm,
rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3
cm zakończony dodatkowymi marginesami z
nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej
niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości
podkładu. - zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie
wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności
min. 2650 % - pakowana po 20 sztuk/najmniejsze
opakowanie jednostkowe. 90x203 cm szt 5 000

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 73

Tekst do dodania:

Część nr 73
Nazwa: Część nr 12A. Podkłady higieniczne
1. Pokrycia higieniczne w rolce, nieprzemakalne,
jednorazowego użytku, ok. 130-150 szt w rolce 60 x 50
cm rolki 2 400

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 74

Tekst do dodania:

Część nr 74
Nazwa:Część nr 15A. Filtry antybakteryjne
1. Filtr na dren, antybakteryjny do ssaków. Uniwersalny,
antybakteryjny i antywirusowy. Średnica przyłącza węży
po obu stronach 3-6mm i 6-8 mm. Efektywność filtracji
99%. Membrana hydrofobowa zabezpieczająca przed
przedostaniem się płynów do ssaka. Łatwy w obsłudze.
Pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym.
Szt. 200

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 75

Tekst do dodania:

Część nr 75
Nazwa:Część nr 32A. Pojemniki jednorazowe
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1. Pojemniki do bezpiecznego przechowywania i
transportu materiału tkankowego utrwalonego w
10% zbuforowanej formalinie, wykonane z PP lub
PE, wyposażone w szczelną pokrywę zakręcaną
lub dociskową, pojemnik może być oznakowany
etykietą z symbolami informującymi o zagrożeniu
biologicznym, i chemicznym, niesterylny o pojemności
200ml,250ml,500ml,1000 ml, 3000 ml,5000 ml,
11000ml Szt. 3 000

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 76

Tekst do dodania:

Część nr 75
Nazwa:Część 45A. Flocar PEG
Flocar PEG - zestaw do przezskórnej endoskopowej
gastrostomii, jałowy, do zakladania techniką "pull" pod
kontrolą endoskopii. Przeźroczysty, poliuretanowy
zgłębnik długości 40 cm, pasmo znacznika widoczne
w rtg, posiada silikonową płytkę mocującą. Końcówka
PEG pokryta hydromerem, zakończona pętlą dla
łatwego włożenia przez powłoki brzuszne. 12 cm
podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płytka
zewnętrzna wykonana z silikonu i służy umocowania
zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciem się
zgłębnika. Wyposażona w zacisk, który zabezpiecza
odpowiednią pozycję zgłębnika. wyposażona w zacisk,
który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika.
Wyposażona w poliuretanowy łącznikdo żywienia i
zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar 18mm dł. 40 cm
18mm dł. 40 cm szt. 60

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 77

Tekst do dodania:

Część nr 77
Nazwa:Część 47A. System nebulizacji AeroNeb
1. System nebulizacji AeroNeb z uchwytem do
mocowania nebulizatora szt. 12

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia: Część nr 78

Tekst do dodania:

Część nr 78
Nazwa:Część 70A. Zgłębniki
Zgłębnik gastrostomijny "Flocare" G-tube, silikonowy,
balonowy zgłebnik uzywany jako początkowy zgłębnik
gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, jałowy.
18 i 20 Szt. 80

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-089752
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