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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25104-2016 z dnia 2016-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jastrzębie-Zdrój
Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych ( w tym sprzętu
specjalistycznego jednorazowego użytku - powtórka).Przedmiot zamówienia został podzielony na 27 pakietów-Pakiet
1 - Zestawy do gastrostomii,...
Termin składania ofert: 2016-02-12

Numer ogłoszenia: 28788 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25104 - 2016 data 04.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy wyrobów medycznych (
w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku - powtórka).Przedmiot zamówienia został podzielony na
27 pakietów-Pakiet 1 - Zestawy do gastrostomii, zestawy do żywienia, worki do dobowej zbiórki moczu,
zestawy do punkcji, cewnik urologiczny, szkiełka do badań mikroskopowych, łączniki-Pakiet 2 - Worki
ilestomijne, kolostomijne, urostomujne -Pakiet 3 - Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)Cewnik Foley a, zgłębniki do karmienia, Dren Penrose a, zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do
punkcji opłucnej, akcesoria laryngologiczne-Pakiet 5 - Cewniki typu: Foley a-urologiczny-pezzer-zewnętrzne,
Dren Kehra-Pakiet 6 - Cewnik Pezzer, Foley a pooperacyjny-Pakiet 7 - Porty, zestawy wprowadzające, igły do
portów, Zestaw do zabiegów nerkozastępczych, cewnik do hemofiltracji, worek na płyn odprowadzony-Pakiet 8
- Zestaw do zabiegów nerkozastepczych, zestaw do plasmaferezy-Pakiet 9 - Pas do kardiotokografu-Pakiet
10- Pasta elektrodowa, kaniula donosowi-Pakiet 11- Klipsy tytanowe-Pakiet 12 - Łączniik luer do sond
moczowodowych-Pakiet 13 - Akcesoria pediatryczne do stomii-Pakiet14 - Części do dozownika tlenowego
firmy Korgiel-Pakiet 15 - Cewniki do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do
tlenu-Pakiet 16 - Maski i cewniki do tlenu pediatryczne i neonatologiczne-Pakiet 17 - Zaciski do czepca typ
SCZLP FIX-Pakiet 18 - Osłonki na elektroniczne termometry-Pakiet 19 - Stetoskop dla dorosłych-Pakiet 20Stetoskop neonatologiczny-Pakiet 21 - Stetoskop dla dzieci-Pakiet 22 - Połączenie dotętnicze-Pakiet 23 Pojedynczy zestaw do higieny jamy ustnej-Pakiet 24- Elektroda wielorazowa do aparatu ESWL Econolith
2000-Pakiet 25- Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu-Jednorazowe worki do
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liczenia gazików, gąbek , opatrunków oraz jednorazowa jałowa płytka ścierna do czyszczenia końcówek- Pakiet
27- Nakłuwacze ( nożyki ) do pobierania krwi u noworodków.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego
określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów
i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA- W Formularzu asortymentowo - cenowym w
kolumnie -Producent i nazwa handlowa, Producent i nr katalogowy- w przypadku, gdy numer katalogowy nie
jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu,
który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.Oferowane
produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.UWAGA-W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie -Nazwa i nr dokumentu
dopuszczającego do obrotu - w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać
-Nie wymaga dopuszczenia-natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu.Dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w
języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego
użytkownika.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy towar według
cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 lub 4 dni roboczych, od momentu
złożenia zamówienia. Wielkość poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego i
składane telefonicznie lub faksem. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.Dostawy wraz z wniesieniem i
rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w
opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu,
odbioru i przechowywania.W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą -a) braków ilościowych - w
ciągu 3 dni roboczych-b) wad jakościowych - w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania telefonicznie lub
faksem. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.Dopuszcza się dokonanie przez
Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym
pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty.Oferowane produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12
miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy wyrobów
medycznych ( w tym sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku - powtórka).Przedmiot zamówienia został
podzielony na 28 pakietów-Pakiet 1 - Zestawy do gastrostomii, zestawy do żywienia, worki do dobowej zbiórki
moczu, zestawy do punkcji, cewnik urologiczny, szkiełka do badań mikroskopowych, łączniki-Pakiet 2 - Worki
ilestomijne, kolostomijne, urostomujne -Pakiet 3 - Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii
(PEG)Pakiet 4Cewnik Foleya, zgłębniki do karmienia, Dren Penrosea,akcesoria laryngologiczne;-Pakiet 5 Cewniki typu: Foley a-urologiczny-pezzer-zewnętrzne, Dren Kehra-Pakiet 6 - Cewnik Pezzer, Foley a
pooperacyjny-Pakiet 7 - Porty, zestawy wprowadzające, igły do portów, Zestaw do zabiegów
nerkozastępczych, cewnik do hemofiltracji, worek na płyn odprowadzony-Pakiet 8 - Zestaw do zabiegów
nerkozastepczych, zestaw do plasmaferezy-Pakiet 9 - Pas do kardiotokografu-Pakiet 10- Pasta elektrodowa,
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kaniula donosowi-Pakiet 11- Klipsy tytanowe-Pakiet 12 - Łączniik luer do sond moczowodowych-Pakiet 13 Akcesoria pediatryczne do stomii-Pakiet14 - Części do dozownika tlenowego firmy Korgiel-Pakiet 15 - Cewniki
do odsysania, dreny Redona, pojemniki do odsysania, cewniki i maski do tlenu-Pakiet 16 - Maski i cewniki do
tlenu pediatryczne i neonatologiczne-Pakiet 17 - Zaciski do czepca typ SCZLP FIX-Pakiet 18 - Osłonki na
elektroniczne termometry-Pakiet 19 - Stetoskop dla dorosłych-Pakiet 20- Stetoskop neonatologiczny-Pakiet 21
- Stetoskop dla dzieci-Pakiet 22 - Połączenie dotętnicze-Pakiet 23 - Pojedynczy zestaw do higieny jamy ustnejPakiet 24- Elektroda wielorazowa do aparatu ESWL Econolith 2000-Pakiet 25- Taśma do operacyjnego
leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu-Jednorazowe worki do liczenia gazików, gąbek , opatrunków oraz
jednorazowa jałowa płytka ścierna do czyszczenia końcówek- Pakiet 27- Nakłuwacze ( nożyki ) do pobierania
krwi u noworodków- Pakiet 28-,Zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej.Wykonawca
zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je
poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. UWAGA- W
Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie -Producent i nazwa handlowa, Producent i nr katalogowy- w
przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na
jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia
umowy z wybranym Wykonawcą.Oferowane produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.UWAGA-W Formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie -Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu - w przypadku asortymentu
niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać -Nie wymaga dopuszczenia-natomiast w przypadku
braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.Dostarczany przedmiot zamówienia winien być
zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne
do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
wymieniony w Załączniku Nr 1 do umowy towar według cząstkowych zamówień składanych przez
Zamawiającego w terminie do 3 lub 4 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia. Wielkość
poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego i składane telefonicznie lub
faksem. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.Dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru
odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach
zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i
przechowywania.W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą -a) braków ilościowych - w
ciągu 3 dni roboczych-b) wad jakościowych - w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania telefonicznie lub
faksem. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.Dopuszcza się dokonanie przez
Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi w danym
pakiecie, przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie stanowić zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty.Oferowane produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 12
miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego, natomiast Pakiet nr 8 musi posiadać termin
ważności nie krótszy niż 10 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego..
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Część 4.
W ogłoszeniu jest: Cewnik Foley a, zgłębniki do karmienia, Dren Penrose a, zestawy do drenażu klatki
piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej, akcesoria laryngologiczne..
W ogłoszeniu powinno być: Cewnik Foley a, zgłębniki do karmienia, Dren Penrose a, akcesoria
laryngologiczne..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: cześć 28.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA:Zestawy do drenażu klatki piersiowej,
zestaw do punkcji opłucnej, 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo - cenowym ( Załącznik 1). 2) Wspólny
Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.02.2017..
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