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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  188822 - 2013 data 14.05.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 

41 30 111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).  

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uŜytku. Zamówienie składa się z 26 

części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uŜytku. Zamówienie składa 

się z 27 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.7).  

W ogłoszeniu jest:  Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  Nr:19. 1.  

W ogłoszeniu jest:  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Strzykawka Luer 

2ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 500 2 Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną 

skalą, pakowana po 100sztuk 1000 3 Strzykawka Luer 10ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 

100sztuk 1000 4 Strzykawka Luer 20ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 1000 5 

Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z zabezpieczeniem przed przypadkowym 

wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną skalą, z tłokiem oraz oringiem 

uszczelniającym x 1 szt 3 600 6 Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 50 lub 60ml bursztynowa x 1 

szt 220 7 Strzykawka cewnikowa 50ml, sterylna x 1 szt 280 8 Strzykawka 100ml jednorazowego uŜytku 

typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier x 1 szt 3000 9 Strzykawka 100ml j.u, z 

końcówką do cewnika z dołączonym łącznikiem Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem, 

zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 1-2ml, opakowanie jednostkowe typu blister 

pack x 1 szt 480 10 Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z 

przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposaŜona w 

kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna, opakowanie 100 sztuk 4 11 

Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego 

cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza tłoka, wyposaŜona w kryzę 

ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna 0,4,(Nie zamocowana na stałe do 

strzykawki) opakowanie 100 sztuk 30 12 Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana do 

strzykawki, opakowanie 100 sztuk 600 13 Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40mm, sterylna, dobrze dopasowana 

do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 300 14 Igła iniekcyjna 0,9 x 38-40mm, sterylna, dobrze 

dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 800 15 Igła iniekcyjna 0,8 x 35-40mm, sterylna, 
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dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 1200 16 Igła iniekcyjna 0,7 x 30-35mm, 

sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 720 17 Igła iniekcyjna 0,6 x 25- 

30mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 90 18 Igła iniekcyjna 0,5 x 

25-30mm, sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 80 19 Igła iniekcyjna 0,4- 

0,45 x 16mm sterylna, dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100sztuk 2 20 Igły do 

akupunktury 0,30 x 40mm 30 000 21 Igły do akupunktury 0,25 x 25mm 40 000 22 Igła do nakłuwacza do 

insuliny 0,25 x 8mm 3 000 23 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz 

nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 10. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny 

rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 20 24 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z 

wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 10A. na kaŜdym 

pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 20 25 

Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym 

ostrzu. Nr 11. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 55 26 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz 

nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 12. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny 

rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 6 27 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z 

wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 15. na kaŜdym 

pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 10 28 

Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym 

ostrzu. Nr 20. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 50 29 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz 

nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 21. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny 

rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 6 30 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z 

wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 22. na kaŜdym 

pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 8 31 

Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym 

ostrzu. Nr 24. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 24 32 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający odpowietrznik z 

filtrem antybakteryjnym, zaciskacz, komora min. 5,5cm, opakowanie folia-papier x 1 szt 83000 33 

Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niŜ 

6cm, filtr 200 mikrometrów x 1 szt 3500 34 Zestaw kroplowy do przetaczania płynów inf, do pompy 

perystaltycznej AP31 produkcji ASCOR x 1 szt 360 35 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z 

pompką x 1 szt 5 36 Oczko do pętli migdałkowych nr 5 x 1 szt 50.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Strzykawka Luer 2ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 

500 Strzykawka Luer 5ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 1000 Strzykawka Luer 

10ml, sterylna z widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 1000 Strzykawka Luer 20ml, sterylna z 

widoczną skalą, pakowana po 100sztuk 1000 Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna 50 lub 60ml, z 

zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ luer-lock, z widoczną 

skalą, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym x 1 szt 3 600 Strzykawka do pomp infuzyjnych sterylna, 

50 lub 60ml bursztynowa x 1 szt 220 Strzykawka cewnikowa 50ml, sterylna x 1 szt 280 Strzykawka 

100ml jednorazowego uŜytku typu Janette, z końcówką do cewnika, opakowanie folia- papier x 1 szt 

3000 Strzykawka 100ml j.u, z końcówką do cewnika z dołączonym łącznikiem Luer posiadająca tłok z 

elastycznym uszczelnieniem, zapewniającym płynny przesuw, czytelną i trwałą skale co 1-2ml, 

opakowanie jednostkowe typu blister pack x 1 szt 480 Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny 

poj. 1Ml j.u, jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i 

uszczelniacza tłoka, wyposaŜona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła 

iniekcyjna, opakowanie 100 sztuk 4 Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do tuberkuliny poj. 1Ml j.u, 

jałowa, zbudowana z przeźroczystego cylindra i tłoku dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelniacza 
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tłoka, wyposaŜona w kryzę ograniczającą wysuwanie widoczną skale, dołączona igła iniekcyjna 0,4,(Nie 

zamocowana na stałe do strzykawki) opakowanie 100 sztuk 30 Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 600 Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 300 Igła iniekcyjna 0,9 x 38-40mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 800 Igła iniekcyjna 0,8 x 35-40mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 1200 Igła iniekcyjna 0,7 x 30-35mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 720 Igła iniekcyjna 0,6 x 25-30mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 90 Igła iniekcyjna 0,5 x 25-30mm, sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100 sztuk 80 Igła iniekcyjna 0,4-0,45 x 16mm sterylna, 

dobrze dopasowana do strzykawki, opakowanie 100sztuk 2 Igły do akupunktury 0,30 x 40mm 30 000 

Igły do akupunktury 0,25 x 25mm 40 000 Igła do nakłuwacza do insuliny 0,25 x 8mm 3 000 Ostrza 

chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. 

Nr 10. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 20 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa 

producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 10A. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. 

Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 20 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym 

rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 11. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu 

ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 55 Ostrza chirurgiczne ze stali 

węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 12. na kaŜdym 

pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 6 Ostrza 

chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. 

Nr 15. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 10 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa 

producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 20. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. 

Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 50 Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym 

rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 21. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu 

ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 6 Ostrza chirurgiczne ze stali 

węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. Nr 22. na kaŜdym 

pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone folią 8 Ostrza 

chirurgiczne ze stali węglowej z wygrawerowanym rozmiarem oraz nazwa producenta na kaŜdym ostrzu. 

Nr 24. na kaŜdym pojedynczym opakowaniu ostrza czytelny rozmiar. Opakowanie 100 sztuk 

zabezpieczone folią 24 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający odpowietrznik z filtrem 

antybakteryjnym, zaciskacz, komora min. 5,5cm, opakowanie folia-papier x 1 szt 83000 Przyrząd do 

przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora kroplowa o dł. nie mniejszej niŜ 6cm, filtr 200 

mikrometrów x 1 szt 3500 Zestaw kroplowy do przetaczania płynów inf, do pompy perystaltycznej AP31 

produkcji ASCOR x 1 szt 360 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką x 1 szt 5.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  Nr 27.  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Pakiet nr 27 - Oczko do pętli migdałkowych Oczko do pętli 

migdałkowych nr 5 x 1 szt 50.  
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