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Ogłoszenie nr 500043013-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.

Wałbrzych:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518869-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4, 58309
Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (url): www.zdrowie.walbrzych.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do
udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 6
W ogłoszeniu powinno być: II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu moŜna składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo
do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 7

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: II.4) 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: Pakiet nr 1 – Maty absorcyjne na rozlane wydzieliny Pakiet nr 2 – Siatki całkowicie wchłanialne do piersi Pakiet
nr 3 – Obuwie operacyjne gumowe Pakiet nr 4 – Protezy kości sklepienia czaszki Pakiet nr 5 – Klipsy naczyniowe do zabiegów
neurochirurgicznych Pakiet nr 6 – Zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 4
W ogłoszeniu powinno być: II.4) 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: Pakiet nr 1 – Maty absorcyjne na rozlane wydzieliny Pakiet nr 2 – Siatki całkowicie wchłanialne do piersi Pakiet
nr 3 – Obuwie operacyjne gumowe Pakiet nr 4 – Protezy kości sklepienia czaszki Pakiet nr 5 – Klipsy naczyniowe do zabiegów
neurochirurgicznych Pakiet nr 6 – Zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych Pakiet nr 7 – Siatki całkowicie wchłanialne
do piersi https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 4

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej
oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania moŜe zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6 materiałów medycznych, w zakresie pakietu nr 3 obuwia na
podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, 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 jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6 materiałów medycznych, w zakresie pakietu nr
3 obuwia na kwotę minimum dla pakietu nr 1 -80 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 56 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr 4
- 60 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 90 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 90 000,00 zł; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 6 z 19 2018-02-15 14:22 wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty
przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania moŜe zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6,7 materiałów medycznych, w zakresie pakietu nr 3 obuwia na
podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, 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 jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6,7 materiałów medycznych, w zakresie pakietu
nr 3 obuwia na kwotę minimum dla pakietu nr 1 -80 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 27450,00 zł; dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr
4 - 60 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 90 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 90 000,00 zł;dla pakietu nr 7 - 28105,00zł; Zamawiający wymaga od
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 6 z 19 2018-02-15 14:22 wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw
wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 7 z 19 2018-02-15 14:22 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, 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
jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich naleŜyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w
szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6 materiałów medycznych, w zakresie pakietu nr 3 obuwia na kwotę minimum dla pakietu nr 1
-80 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 56 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr 4 - 60 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 90 000,00
zł; dla pakietu nr 6 - 90 000,00 zł; 3. Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie
RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) - dot. pakietów 1, 2, 4, 5. 4. Opisy, fotografie
(katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis,
fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. W
przypadku braku moŜliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw
wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 7 z 19 2018-02-15 14:22 wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, 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
jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich naleŜyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w
szczególności w zakresie pakietu nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 materiałów medycznych, w zakresie pakietu nr 3 obuwia na kwotę minimum dla pakietu nr
1 -80 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 27450,00 zł; dla pakietu nr 3 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr 4 - 60 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 90 000,00
zł; dla pakietu nr 6 - 90 000,00 zł;dla pakietu nr 7 - 28105,00zł; 3. Oświadczenie Wykonawcy, iŜ oferowany przedmiot zamówienia
dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) - dot.
pakietów 1, 2, 4, 5, 6, 7 4. Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i
której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia
zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku braku moŜliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej
wątpliwość.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-23, godzina:
10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 13 z
19 2018-02-15 14:22 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski
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W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-08,
godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 13 z
19 2018-02-15 14:22 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język
polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 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:1. Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 22,5x14,5 cm szt. 40 2.
Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 28,5x17,5 cm 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeŜeli
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:
12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu
zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:331140000-3 materiał medyczny https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 15 z 19 2018-02-15 14:22 Część nr: 3 Nazwa: Obuwie operacyjne gumowe 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:1. Obuwie
operacyjne gumowe szt. 400 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18800000-7, 3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach:
data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla
zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:18800000-7 obuwie Część nr: 4 Nazwa: Protezy kości sklepienia czaszki 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:1. Protezy kości
sklepienia czaszki o wymiarach: długość 125-130mm szerokość 120-125mm wysokość krzywizny 20-25mm szt. 20 2. Protezy kości sklepienia
czaszki o wymiarach: długość 130-135mm szerokość 105-110mm wysokość krzywizny 15-20mm szt. 20 3. Protezy kości sklepienia czaszki o
wymiarach: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 16 z 19 2018-02-15 14:22 długość 100-105mm
szerokość 55-60mm wysokość krzywizny 10-15mm szt. 20 4. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach: długość 70-75mm szerokość
55-60mm wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10 5. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach: długość i szerokość 70-75mm o jednakowej
długości i szerokości wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10 6. Protezy kości sklepienia czaszki o kształcie i wymiarach dobieranych
indywidualnie szt. 6 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data
rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień
bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3 materiał medyczny Część nr: 5 Nazwa: Klipsy naczyniowe do zabiegów
neurochirurgicznych 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:1. Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie
z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt. 20 2. Klipsy do okluzji trwałej- permanentnej, tętniaków mózgowych
wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt.
240 3. Klipsy do okluzji trwałej- permanentnej, tętniaków mózgowych okienkowe, wykonane ze stopu tytanowego mini i https://bzp.uzp.gov.pl
/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 17 z 19 2018-02-15 14:22 standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie
deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt. 20 4. Klipsy „beleczkowe” tytanowe z beleczkami ustawionymi pod kątem 45 i 90 stopni do
okluzji tętniaków gigantycznych i wrzecionowatych szt. 20 5. Taca do organizacji i resterylizacji klipsów z etykietami opisowymi klipsów na co
najmniej 35 typów klipsów szt. 4 6. Klipsy okienkowe tytanowe ( ze stopu phynox ) o okienku średnicy 5 mm z poprzeczką szczęk na końcu
ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni ( od kątem 45 stopni) w stosunku do płaszczyzny spręŜyny. Przystosowane do aplikacji przy
uŜyciu aplikatorów do klipsów Yasargila standard. szt. 20 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części
zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin
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dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3 materiał medyczny Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6 Zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki 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:1. Zaciski tytanowe do mocowania płata
kostnego czaszki po kraniotomii, na gładkim trzpieniu o rozmiarze 11mm, 13mm, 18 mm i 22 mm z ząbkami lub bez (do śródoperacyjnego
wyboru operatora), pakowane sterylnie i niesterylnie (do wyboru), jednostkowo; wykonane z czystego tytanu, zakładane za pomocą jednego
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 18 z 19 2018-02-15 14:22 aplikatora zaciskająco - odcinającego,
którego dynamometryczna konstrukcja umoŜliwia zaciśnięcie z duŜą siłą, stałą dla kaŜdego zacisku oraz równoczesne odcięcie trzpienia. szt. 1
000 2. Zaciski resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki szt. 60 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość
części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena
60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3 materiał medyczny
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 19
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 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:1. Siatki całkowicie wchłanialne do piersi
10,0x15,0 cm szt.5 2. Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 15,0x20,0 cm szt.15 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3)
Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena
60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:331140000-3 materiał medyczny
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 15 z 19 2018-02-15 14:22 Część nr: 3 Nazwa: Obuwie operacyjne
gumowe 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:1. Obuwie operacyjne gumowe szt. 400 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18800000-7, 3) Wartość części
zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin
dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:18800000-7 obuwie Część nr: 4 Nazwa:
Protezy kości sklepienia czaszki 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:1. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach: długość 125-130mm szerokość 120-125mm wysokość krzywizny
20-25mm szt. 20 2. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach: długość 130-135mm szerokość 105-110mm wysokość krzywizny 15-20mm
szt. 20 3. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 16 z 19
2018-02-15 14:22 długość 100-105mm szerokość 55-60mm wysokość krzywizny 10-15mm szt. 20 4. Protezy kości sklepienia czaszki o
wymiarach: długość 70-75mm szerokość 55-60mm wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10 5. Protezy kości sklepienia czaszki o wymiarach:
długość i szerokość 70-75mm o jednakowej długości i szerokości wysokość krzywizny 10-15mm szt. 10 6. Protezy kości sklepienia czaszki o
kształcie i wymiarach dobieranych indywidualnie szt. 6 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeŜeli
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach:
24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu
zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3 materiał medyczny Część nr: 5 Nazwa: Klipsy
naczyniowe do zabiegów neurochirurgicznych 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:1. Klipsy do okluzji czasowej tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i
standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt. 20 2. Klipsy do okluzji trwałejpermanentnej, tętniaków mózgowych wykonane ze stopu tytanowego mini i standardowe, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie
deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt. 240 3. Klipsy do okluzji trwałej- permanentnej, tętniaków mózgowych okienkowe, wykonane ze
stopu tytanowego mini i https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 17 z 19 2018-02-15 14:22 standardowe,
pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym szt. 20 4. Klipsy „beleczkowe” tytanowe z beleczkami
ustawionymi pod kątem 45 i 90 stopni do okluzji tętniaków gigantycznych i wrzecionowatych szt. 20 5. Taca do organizacji i resterylizacji
klipsów z etykietami opisowymi klipsów na co najmniej 35 typów klipsów szt. 4 6. Klipsy okienkowe tytanowe ( ze stopu phynox ) o okienku
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średnicy 5 mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni ( od kątem 45 stopni) w stosunku do płaszczyzny
spręŜyny. Przystosowane do aplikacji przy uŜyciu aplikatorów do klipsów Yasargila standard. szt. 20 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas
trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium
Znaczenie cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3
materiał medyczny Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Zaciski tytanowe i resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki 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:1. Zaciski tytanowe
do mocowania płata kostnego czaszki po kraniotomii, na gładkim trzpieniu o rozmiarze 11mm, 13mm, 18 mm i 22 mm z ząbkami lub bez (do
śródoperacyjnego wyboru operatora), pakowane sterylnie i niesterylnie (do wyboru), jednostkowo; wykonane z czystego tytanu, zakładane za
pomocą jednego https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 18 z 19 2018-02-15 14:22 aplikatora zaciskająco odcinającego, którego dynamometryczna konstrukcja umoŜliwia zaciśnięcie z duŜą siłą, stałą dla kaŜdego zacisku oraz równoczesne odcięcie
trzpienia. szt. 1 000 2. Zaciski resorbowalne do mocowania płatów kostnych czaszki szt. 60 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub
termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie
cena 60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:33140000-3 materiał
medyczny https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 19

II.2) Tekst, który naleŜy dodać
Miejsce, w którym naleŜy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.7
Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 7 Nazwa: Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 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:1. Siatki całkowicie wchłanialne do piersi
22,5x14,5 cm szt. 10 2. Siatki całkowicie wchłanialne do piersi 28,5x17,5 cm szt. 10. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 3)
Wartość części zamówienia(jeŜeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena
60,00 Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieŜących 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:331140000-3 materiał medyczny
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de3986... 15
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