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Wykonawcy- wszyscy

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz ubrań wyjazdowych i
obuwia dla sanitariuszy Izby Przyjęć B. ‘’- Zp/83/PN-82/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4,
4a ppkt. 1 ustawy Pzp. zmienia treść SIWZ – załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie pakietu nr 3
Po zmianie jest:
Pakiet nr 3

Jednorazowy układ do nieinwazyjnego oddychania u noworodków techniką NCPAP i SIPAP.
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RAZEM
Ad A. Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem z przegubem kulistym
,przeznaczony dla noworodków o średnicy wew. 10mm. Układ ma posiadać w ramieniu wdechowym
dodatkowy niepodgrzany odcinek o długości ok. 40cm umoŜliwiający podłączenie noworodka
leczonego w inkubatorze. Gniazdo czujnika temperatury ma posiadać trójkątne wycięcie
pozycjonujące zapewniające centralne umieszczenie czujnika przepływu i temperatury. Generator
wykonany z przeźroczystego tworzywa, ma być podłączony w sposób umoŜliwiający rozłączenie
kompletnego generatora tzn. linii pomiarowej ciśnienia i linii doprowadzającej gazy za pomocą
specjalnej złączki.
W skład zestawu ma wchodzić:
-odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5m
-odcinek pomiarowy
-odcinek łączący nawilŜacz z respiratorem 0,5-0,65m
-generator z przegubem kulistym
-końcówka donosowa (3szt)
-odcinek wdechowy niepodgrzany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem
zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
Układ kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP
Razem- 100szt.
Ad. B. Maseczkę nosową – wykonaną z silikonu łączącą generator z noworodkiem o rozmiarach 4,0;5,0;6,0 mm.
Maska nosowa mała ………..30 szt.
Maska nosowa średnia…….. 30szt.
Maska nosowa duŜa……….. 30 szt.
Razem- 90szt.
Ad. C. Czapeczka – wykonana z bawełny wyposaŜona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węŜy.
Wielkość czapeczki oznaczona kolorem

w sposób trwały. Czapeczka posiadajaca moŜliwość rozwiązania bez zdejmowania, uzyskując dostęp
do ciemiączka.
Dostawa czapeczek o rozmiarach:
Obwód głowy ok. 19 cm - 40 szt., ok. 21 cm - 40 szt., ok. 23 cm - 30 szt.- razem- 110 szt.
Ad. D. Brzuszny czujnik oddechów pracujący na zasadzie kapsuły Gresby kompatybilny z posiadaną
aparaturą.-10 szt.
Ad. E. Komora nawilŜacza z automatycznym napełnianiem wodą do nawilŜacza MR 290 -100 szt.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. zmienia termin otwarcia ofert:

XIII. Miejsce i termin składania ofert
1)

Oferty moŜna składać w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia - w terminie do dnia 02.11.2016r. do godziny 09:00.

2)

Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w
dniu 02.11.2016r. o godz. 09:15.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak

