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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  116773 - 2012 data 25.05.2012 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.1.3.  

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i części zuŜywalnych do 

aparatów i urządzeń medycznych. Zamówienie składa się z 18 części tzw. pakietów, z których kaŜdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - części do aparatów RR; Pakiet nr 2 - Ŝarówki 

medyczne; Pakiet nr 3 - kable; Pakiet nr 4 - akcesoria do diatermii; Pakiet nr 5 - akcesoria do respiratora 

noworodkowego; Pakiet nr 6 - czujniki; Pakiet nr 7 - aparat Ambu; Pakiet nr 8 - kleszcze koagulacyjne; 

Pakiet nr 9 - kleszcze koagulacyjne; Pakiet nr 10 - lampa; Pakiet nr 11 - filtry do ssaków; Pakiet nr 12 - 

elektroda VAPR; Pakiet nr 13 - ostrza do shavera laryngologicznego; Pakiet nr 14 - rozwiertak; Pakiet nr 

15 - laryngoskop standardowy; Pakiet nr 16 - laryngoskop akumulatorowy; Pakiet nr 17 - ostrza kostne 

do piły oscylacyjnej; Pakiet nr 18 - zbiornik poliwęglanowy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.18 do SIWZ. 3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres 

przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i części 

zuŜywalnych do aparatów i urządzeń medycznych. Zamówienie składa się z 20 części tzw. pakietów, z 

których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - części do aparatów RR; Pakiet nr 2 

- Ŝarówki medyczne; Pakiet nr 3 - kable; Pakiet nr 4 - akcesoria do diatermii; Pakiet nr 5 - akcesoria do 

respiratora noworodkowego; Pakiet nr 6 - czujniki; Pakiet nr 7 - aparat Ambu; Pakiet nr 8 - kleszcze 

koagulacyjne; Pakiet nr 9 - kleszcze koagulacyjne; Pakiet nr 10 - lampa; Pakiet nr 11 - filtry do ssaków; 

Pakiet nr 12 - elektroda VAPR; Pakiet nr 13 - ostrza do shavera laryngologicznego; Pakiet nr 14 - 

rozwiertak; Pakiet nr 15 - laryngoskop standardowy; Pakiet nr 16 - laryngoskop akumulatorowy; Pakiet nr 

17 - ostrza kostne do piły oscylacyjnej; Pakiet nr 18 - zbiornik poliwęglanowy Pakiet nr 19 - biopolarne 

kleszczyki koagulujące zaciskowe; Pakiet nr 20 - Kabel łączący do kleszczyków biopolarnych 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 4.1 ÷ 4.20 do SIWZ. 3. Składane 

oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.06.2012 , godzina 10:00, miejsce : Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpoitalna 

1, 41-219 Sosnowiec , Sekretariat III piętro.  

W ogłoszeniu powinno by ć: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 11.06.2012 , godzina 10:30, miejsce : Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. 

Szpoitalna 1, 41-219 Sosnowiec , Sekretariat III piętro.  
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