BZP/38/382-16/16

Jastrzębie - Zdrój, 28.06.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy odłożeń i podobnych wyrobów medycznych (BZP/38/382-16/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.06.2016 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze
zm.), zmienia treść SIWZ oraz treść Załącznika nr 1 do SIWZ, w sposób opisany
poniżej. Ponadto zgodnie art.38 ust.4 a Ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści
ogłoszenia, a także na podstawie art. 12 a ust.1 Ustawy Pzp przedłuża termin składania i
otwarcia ofert.

PAKIET 11 - Akcesoria I
z zapisu:
„3. Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 85cm(+/-5 cm) w stanie rozciagnietym,
wykonany z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką umożliwiającą
łatwe nałożenie na przyrząd.”
„4. Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 120 cm w stanie rozciagnietym,
wykonany z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką umożliwiającą
łatwe nałożenie na przyrząd”
„8. Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami
samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm) lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą
samoprzylepną. 10 cm x 50 cm.”
na zapis:
„3. Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 85cm(+/-5 cm) w stanie
rozciagnietym, wykonany z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką
umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, lub o wymiarach (33÷112)x56cm
(wymiary: połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki
w rozciągnięciu).
„4. Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 120 cm w stanie rozciagnietym,
wykonany z mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką umożliwiającą
łatwe nałożenie na przyrząd lub o wymiarach(28÷102)x91cm (wymiary: połowa
obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnieciu).
„8. Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55 cm z 2 foliowymi taśmami
samoprzylepnymi 10cmx 50cm(+/-2cm) lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą
samoprzylepną. 10 cm x 50 cm lub sterylny rękaw na kończynę w rozmiarze
45x80cm, wykonany w całości z laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowopolipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 43g/m2 z jedną
taśmą samoprzylepną w rozmiarze 9x50cm.

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a Ustawy PZP, zmienia

1

treść ogłoszenia, a także na podstawie art.12 a ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)przedłuża termin
składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2016 r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi
01.07.2016 r. 10:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także
następującą treść SIWZ :
a) w rozdziale 20.1 podpunkt 4) z zapisu:
„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet
……….”
NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., godz. 10:30
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16

próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie
WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 30.06.2016 r., do
godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do
1430).”
na zapis:
„PRÓBKI: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych – Pakiet
……….”
NIE OTWIERAĆ przed 01.07.2016 r., godz. 10:30
znak sprawy: BZP/38/382 -16/16

próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w sekretariacie
WSS Nr 2, na I piętrze (pokój nr A1), do dnia 01.07.2016 r., do
godz:10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do
1430).”

b) w rozdziale 20.12 z zapisu:
„20.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

oznaczonej

nazwą

i

adresem

„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych
- Pakiet …………”
NIE OTWIERAĆ przed 30.06.2016 r., znak sprawy: BZP/38/382-16/16”
na zapis:
„20.12.Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

oznaczonej

nazwą

i

adresem

„Oferta na: Dostawy obłożeń i podobnych wyrobów medycznych
- Pakiet …………”
NIE OTWIERAĆ przed 01.07.2016 r., godz. 10:30, znak sprawy: BZP/38/38216/16”
c) w rozdziale 22 punkt 1 i 3 z zapisu:
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22.1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w
pokoju Nr A1, na I piętrze, do dnia 30.06.2016 r., (pokój czynny od poniedziałku
do piątku w godz. od 725 do 1430).
22.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016 r., w siedzibie Zamawiającego,
w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”
Na zapis:
22.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w
pokoju Nr A1,na I piętrze, do dnia 01.07.2016 r., do godz. 10:00 (pokój czynny
od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do 1430).
22.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2016 r.,o godz.10:30 w siedzibie
Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, w pokoju A21, na I piętrze.”

Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje
należy traktować jako integralną część SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 01.07.2016 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 11 –
Akcesoria I ) po zmianach z dnia 01.07.2016 r.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 28.06.2016 r.

FORMULARZ ASORTYME"TOWO-CE"OWY
Pakiet 11 Akcesoria I
Lp
Nazwa towaru
.

Cena
jedn.
netto
J.m.

Ilość

Wartość
netto

VAT

Wartość

[%]

brutto

[PLN]
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/

Nazwa i numer
dokumentu

numer katalogowy

dopuszczającego

[PLN]
do obrotu
i używania*

1.
2.

3.

Taśmy
sterylne
włókninowe
samoprzylepne
do mocowania serwet o rozmiarze 9cmx50cm(+/- 1cm)
Sterylna jednorazowa osłona na przewody foliowa z
taśmą lub dwoma taśmami do mocowania na końcach,
wykonana z folii polietylenowej, duża wytrzymałość
mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu
operacyjnego,
łatwe
montowanie,
rozmiar
15cmx250cm (+/- 2cm)
Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy
85cm(+/-5 cm) w stanie rozciagnietym, wykonany z
mocnej przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty
gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd lub
o wymiarach (33÷112)x56cm (wymiary: połowa
obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa
obwodu gumki w rozciągnięciu).

Szt.

Szt.

1000

1600

200
Szt.
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4.

5.

6.

7.

8.

Sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy 120 cm
w stanie rozciagnietym, wykonany z mocnej
przeźroczystej folii polietylenowej, ściągnięty gumką
umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd lub o
wymiarach(28÷102)x91cm
(wymiary:
połowa
obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa
obwodu gumki w rozciągnieciu)
Sterylna kieszeń samoprzylepna rozmiar 38cmx40cm
lub 30 cm x 40 cm (+/- 3cm) wykonana z folii

Sterylny przylepny organizator przewodów
sterylny, jednorazowy o wymiarach 9cmx11cm(+/2cm) z 2 trokami o dł. min 25cm umożliwiającymi
przywiązanie kilku przewodów jednocześnie lub 9
cmx 13 cm (+/- 2cm) z trzema otworami o śr. 2 cm,
samoprzylepny, wykonany z włókniny o gram. 35
g/m2
Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx
min.105- 110 cm cm z 2 foliowymi taśmami
samoprzylepnymi 10cmx50 cm (+/-2cm) lub sterylny
rękaw na kończynę wykonany w całości z laminatu
2-warstwowego (folia polietylenowopolipropylenowa i włóknina polipropylenowa) o
gramaturze 56g/m2. Taśmy w rozmiarze 9x50 cm
Sterylny rękaw na kończynę o wym. min. 33cmx55
cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi 10cmx
50cm(+/-2cm) lub o wym. 30 x 60 cm z jedna taśmą
samoprzylepną. 10 cm x 50 cm lub o wym. 30 x 60
cm z jedna taśmą samoprzylepną. 10 cm x 50 cm
lub sterylny rękaw na kończynę w rozmiarze
45x80cm, wykonany w całości z laminatu 2warstwowego (folia polietylenowo-polipropylenowa
i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 43g/m2 z
jedną taśmą samoprzylepną w rozmiarze 9x50cm.

740
Szt.

Szt.

800

800
Szt.

300
Szt.

500
Szt.

RAZEM:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać
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datę wydania dokumentu

Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….……2016 r.
……………….….……………………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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