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ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na
„Dostawy sprzętu i materiałów medycznych
wykorzystywanych do zabiegów neuroradiologii interwencyjnej ” – Zp/12/PN-11/17.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z
art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Rozdz. XIII i XIV SIWZ oraz Załącznika nr 1 do
SIWZ.
1.Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia opis pakietu nr 10 z
Załącznika nr 1 do SIWZ « Opis przedmiotu zamówienia »poprzez usunięcie z niego poz. nr
3 – « Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych »
Po usunięciu poz. nr 3 z pakietu nr 10 otrzymuje on brzmienie :

Pakiet nr 10
Sprzęt i materiały medyczne wykorzystywane do zabiegów neuroradiologii

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
12 m-ce

1.

Stent modulujący przepływ krwi w
tętniaku

szt.

15

2.

Stent do stabilizacji spiral podczas
embolizacji tętniaków w podziale
naczyń mózgowych

szt.

15

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

Nr
katalogowyzbieżne z
indeksem /z
nr podanym
na fakturze

3.

Balony do angioplastyki tętnic
mózgowych i szyjnych

szt.

5

4.

System do trombektomii
mechanicznej

szt.

10

RAZEM:
PARAMETRY :
Ad.1
•
•
•
•
•
•
•

Stent składający się z 64 nici nitinolowych
Zróżnicowane długości od 9 do 48mm
Zróżnicowane średnice do użycia w naczyniach o średnicy od 1,5 do 6,0mm
Dwa znaczniki na całej długości oraz 8 markerów na końcu proksymalnym widoczne pod kontrolą rtg
Możliwość całkowitej repozycji
Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”
Odłączanie mechaniczne

Ad.2
•
•
•
•
•
•
•

System ażurowej tuby o dużych oczkach zbudowany z nici nitinolowych
Długości systemu 15mm lub 25mm
Średnica korony dystalnej od 5mm do 15mm
Cztery markery na koronie celem oceny pozycji wewnątrz kopuły tętniaka
Możliwość zaopatrzenia naczyń o średnicy od 2,5mm do 3,75mm
System kompatybilny z mikrocewnikiem 0,027”
System odłączany elektrolitycznie

Ad.3
•

•
•
•
•

Balony do angioplastyki naczyń dogłowowych i naczyń wewnątrzczaszkowych pokryte lekiem
Paclitaxel
Pokrycie lekiem na całej powierzchni balonu
Lek uwalniający się podczas rozprężenia od ciśnienia 4 bar
Średnice balonów od 1,50mm do 4,00mm
Długości balonów od 10mm do 30mm

Ad.4
•
•
•
•

System o charakterystyce stentu dedykowany do użycia w okluzji naczyń mózgowych
Różne rozmiary produktu w zależności od średnicy zamkniętego naczynia:
Średnica 4mm, 6mm; długości 20mm i 30mm możliwość dostarczenia przez mikrocewnik 0,021”
Średnica 3mm, 4mm; długość 30mm; możliwość dostarczenia systemu przez mikrocewnik 0,0165”

2. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Rozdz. XIII SIWZ
„Miejsce i termin składania ofert” poprzez zmianę terminu.
Rozdz. XIII . Miejsce i termin składania ofert po zmianie otrzymuje brzmienie:
XII. Miejsce i termin składania ofert
1)
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, bud C – Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia, w terminie do dnia 23.02.2017 r. do godziny 10.00.
2)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

3. W nawiązaniu do zmiany terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin
otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj. zmienia treść Rozdz. XIV SIWZ ” Miejsce
i termin otwarcia ofert ».
Rozdz. XIV . Miejsce i termin otwarcia ofert po zmianie otrzymuje brzmienie:
XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego (bud. D) w bibliotece (Sali konferencyjnej)
w dniu 23.02.2017 r. o godz.10.30.
2)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

