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Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 48265

Data: 21/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul. Szpitalna  1,

41219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niesterylnych jednorazowych obłoŜeń.

Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Pakiet nr 1 – podkłady, serwety i odzieŜ jednorazowa; Pakiet nr 2 – podkłady ginekologiczne; Pakiet nr 3 –

podkład, mata; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o
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których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.3 do

SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niesterylnych jednorazowych

obłoŜeń. Zamówienie składa się z 4 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot

zamówienia. Pakiet nr 1 – podkłady, serwety i odzieŜ jednorazowa; Pakiet nr 2 – podkłady ginekologiczne;

Pakiet nr 3 – podkład, mata; Pakiet nr 4 – podkłady 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z

określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości

znajdują się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w

wysokości: do Pakietu nr 1 – 700,00 zł 1.1 W zakresie Pakietu nr 2 i 3 Zamawiający nie wymaga wadium. 2.

Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A.

o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg znak:

ZP-2200-11/17 na dostawę niesterylnychsterylnych jednorazowych obłoŜeń 3. Wadium musi być wniesione

do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 4. Wadium moŜe być wnoszone w formie: a) pieniądza

(przelew), b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji

ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.

1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4.1 Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji naleŜy wnieść do kasy

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia

gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty. 4.2. W przypadku wnoszenia wadium w formie

pienięŜnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pienięŜnego z

odpowiednim wyprzedzeniem, gdyŜ za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjmuje się termin

uznania kwoty wadium na podanym wyŜej rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Zamawiający zwróci

wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach

określonych w ustawie Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: podkłady, serwety i odzieŜ jednorazowa 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 Pokrycie na kozetkę niejałowe nieprzemakalne zielone

lub niebieskie rolka 40mb x 50-51cm,z perforacją ułatwiającą odrywanie co 50cm, wykonane z chłonnej

bibuły oraz PE. 2 Podkład z włókniny polipropylenowej o wymiarach 80-90cm x 130-140cm, min. gramatura

35 g/m2. 3 Podkład higieniczny o wymiarach 210 cm x 130-160cm, wykonany z włókniny polipropylenowej

lub celulozowej, min. gramatura 25g/m2 Opakowanie zbiorcze nie większe niŜ 10 szt 4 Wysokochłonny

podkład higieniczny o wymiarach 20-60cm x 40-60cm, wykonany z miękkiej włókniny oraz chłonnej pulpy

celulozowej zabezpieczonej folią PE. 5 Wysokochłonny podkład higieniczny wykonany z włókniny

celulozowej o wym. 60-70cm x 90-100cm zabezpieczonej folią. 6 Ubranie chirurgiczne(bluza+spodnie)

wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej, oddychającej typu SMS, o gramaturze min. 35 g/m2,

nieprzemakalne, o podwyŜszonej wytrzymałości na rozerwanie, do stosowania przez personel medyczny w

środowisku bloku operacyjnego, kolor niebieski lub zielony rozmiar M,L,XL 7 Spodenki diagnostyczne

jednorazowe z rozcięciem (do badań kolonoskopowych) 8 Chusta trójkątna włókninowa o gr. min. 35g, roz.

136-141cm x 96-100cm x 96-100cm 9 Serweta 45-50cm x 60-75cm z nieprzemakalnego laminatu

dwuwarstwowego lub włókniny i folii

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: podkłady, serwety i odzieŜ jednorazowa 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: 2 Podkład z włókniny polipropylenowej o wymiarach

80-90cm x 130-140cm, min. gramatura 35 g/m2. 3 Podkład higieniczny o wymiarach 210 cm x 130-160cm,

wykonany z włókniny polipropylenowej lub celulozowej, min. gramatura 25g/m2 Opakowanie zbiorcze nie

większe niŜ 10 szt 4 Wysokochłonny podkład higieniczny o wymiarach 20-60cm x 40-60cm, wykonany z

miękkiej włókniny oraz chłonnej pulpy celulozowej zabezpieczonej folią PE. 5 Wysokochłonny podkład

higieniczny wykonany z włókniny celulozowej o wym. 60-70cm x 90-100cm zabezpieczonej folią. 6 Ubranie

chirurgiczne(bluza+spodnie) wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej, oddychającej typu SMS, o

gramaturze min. 35 g/m2, nieprzemakalne, o podwyŜszonej wytrzymałości na rozerwanie, do stosowania

przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, kolor niebieski lub zielony rozmiar M,L,XL 7

Spodenki diagnostyczne jednorazowe z rozcięciem (do badań kolonoskopowych) 8 Chusta trójkątna

włókninowa o gr. min. 35g, roz. 136-141cm x 96-100cm x 96-100cm 9 Serweta 45-50cm x 60-75cm z

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub włókniny i folii
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II.2) Tekst, który naleŜy dodać

Miejsce, w którym naleŜy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

Tekst, który naleŜy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: podkłady 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. Pokrycie na kozetkę niejałowe nieprzemakalne zielone

lub niebieskie rolka 40mb x 50-51cm,z perforacją ułatwiającą odrywanie co 50cm, wykonane z chłonnej

bibuły oraz PE.
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