Wałbrzych, dnia 17.02.2020r.
DZPZ-530-Zp/9/PN-9/20
ZMIANA TREŚCI SIWZ
„Dostawa:Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora,
dren Kher, worki laparaskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji,
rurki tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania
stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczynniki do analizatora parametrów
krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do koagulacji, sprzęt do
fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”. - Zp/9/PN-9/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść SIWZ.
1.

Załącznik nr 1 do SIWZ dla pakietu nr 18 otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 18 - po zmianie
Jałowe zestawy do zaćmy kompatybilne ze sprzętem do fakoemulsyfikacji Infinity

L.P.

ASORTYMENT

JEDNOST
MIARY

SZCZEGÓŁOWY

1.

Zestaw 1:
Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta
30st
Nóż do portów bocznych 1,2mm
-1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS,
Kelman
-1 Kelman 30
-1 kaseta do oferowanego sprzętu
(opakowana w plastikowym jałowym
pojemniku)
-1 kaniula 25G do przedniej komory,
kaniula 25G do hydrodysekcji, kaniule
2szt
27G
zagięte,
kaniula
do
wiskoelastyku 23G
-1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka
obustronnie)
-1 nóż Slit 2,2 mm
-1 obłożenie stolika 140x140
-1 osłonka plastikowa na oko
-1 kieliszek 60 ml
-6 mikro gąbki
-2 fartuch S, L
-10 gaziki 5x5 cm
-3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL
- 1 strzykawka 3,0ml LL,
-1 strzykawka 10 ml 3cz,LL
-2 ręcznik papierowy
-1 pojemnik plastikowy 25x13x5
-2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe)
-1 rozwórka
- 1 insulinówka
- 1 op. BSS 15ml

ILOŚĆ
24 m-ce

szt.

1 250
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PRODUCENT

Zestaw 2:
Końcówka do fakoemulsyfikacji zagięta
30st

2.

-1 osonki 0,9mm ultra tip 0,9, ABS,
Kelman
-1 Kelman 30
-1 kaseta do oferowanego sprzętu
(opakowana w plastikowym jałowym
pojemniku)
-1 kaniula 25G do przedniej komory,
kaniula 25G do hydrodysekcji,2 szt
kaniule 27G zagięte, kaniula do
wiskoelastyku 23G
-1 obłożenie 140x160 (folia adh, torebka
obustronnie)
-1 nóż Slit 2,2 mm
-1 obłożenie stolika 140x140
-1 osłonka plastikowa na oko
-1 kieliszek 60 ml
-6 mikro gąbki
-2 fartuch S, L
-10 gaziki 5x5 cm
-3 strzykawka 3,0ml 3cz., LL
- 1 strzykawka 3,0ml LL,
-1 strzykawka 10 ml 3cz,LL
-2 ręcznik papierowy
-1 pojemnik plastikowy 25x13x5
-2szt. rękawiczki nr 6,5 ( bezpudrowe)
-1 rozwórka
- 1 insulinówka
- 1 op. BSS 15ml

szt.

1 250

RAZEM:
Zamawiający podczas składania zamówienia określi nr zestawu.
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