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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  209862 - 2012 data 19.06.2012 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 filmów medycznych i odczynników oraz 

złączy do strzykawki automatycznej. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których kaŜdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - Filmy ogólnodiagnostyczne czułe na światło 

niebieskie; Filmy do mammografii; Odczynniki do ciemni mechanicznej do filmów 

ogólnodiagnostycznych; Inny asortyment; Odczynniki do filmów mammograficznych; Pakiet nr 2 - Złącza 

niskiego ciśnienia z trójnikiem o dł. 150cm i wytrzymałości do min. 300PSI do strzykawki automatycznej 

NEMOTO DUAL SHOT ALPHA. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości 

znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.6 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagane wartości średnie dla filmów i 

odczynników ogólnodiagnostycznych - Pakiet nr 1 - Dmin 0,25-0,28. - Światłoczułość w polu 10 około 

1,00. - Data waŜności na filmach. - Kalibracja aparatów do zaproponowanych filmów i odczynników 

przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 4. Wymagane wartości średnie dla filmów i odczynników do 

mammografii - Pakiet nr 1. Uwaga: Zamawiający posiada kasety z ekranami wzmacniającymi firmy 

KODAK typ ekranu wzmacniającego Min-REV - Dmin - 0,19. - Dmax - 4,50. - Kontrast - 4,1-4,9. - Filmy 

kryte obustronnie emulsją światłoczułą przeznaczone do współpracy z jednym ekranem wzmacniającym. 

- Data waŜności na filmach. - Filmy i odczynniki tego samego producenta i tej samej firmy...  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filmów medycznych i 

odczynników oraz złączy do strzykawki automatycznej. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, 

z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 - Filmy ogólnodiagnostyczne czułe 

na światło niebieskie; Filmy do mammografii; Odczynniki do ciemni mechanicznej do filmów 

ogólnodiagnostycznych; Inny asortyment; Odczynniki do filmów mammograficznych; Pakiet nr 2 - Złącza 

niskiego ciśnienia z trójnikiem o dł. 150cm i wytrzymałości do min. 300PSI do strzykawki automatycznej 

NEMOTO DUAL SHOT ALPHA oraz Wkłady do strzykawki automatycznej. Zamawiający jest w 

posiadaniu strzykawki automatycznej Nemoto (Dual Shot alpha). Wkłady muszą być kompatybilne do 

ww. strzykawki. Skład zestawu: - wkład o pojemności 100ml, - wkład o pojemności 200 ml, - złącze 

szybkiego napełniania, - dwa ostrza typu spike, - złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 150cm 

i wytrzymałości min 300PSI 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości 

znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.2 do niniejszej SIWZ. 3. Wymagane wartości średnie dla filmów i 

odczynników ogólnodiagnostycznych - Pakiet nr 1 - Dmin 0,25-0,28. - Światłoczułość w polu 10 około 

1,00. - Data waŜności na filmach. - Kalibracja aparatów do zaproponowanych filmów i odczynników 

przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 4. Wymagane wartości średnie dla filmów i odczynników do 

mammografii - Pakiet nr 1. Uwaga: Zamawiający posiada kasety z ekranami wzmacniającymi firmy 
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KODAK typ ekranu wzmacniającego Min-REV - Dmin - 0,19. - Dmax - 4,50. - Kontrast - 4,1-4,9. - Filmy 

kryte obustronnie emulsją światłoczułą przeznaczone do współpracy z jednym ekranem wzmacniającym. 

- Data waŜności na filmach. - Filmy i odczynniki tego samego producenta i tej samej firmy...  

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: 

27.06.2012 godzina 10:00, miejsce: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-

219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..  

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

lub ofert: 29.06.2012 godzina 10:00, miejsce: w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w 

Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  II.1.3).  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Pakiet nr 2 - poz. 1 Złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem o 

dł. 150cm i wytrzymałości do min. 300PSI do strzykawki automatycznej NEMOTO DUAL SHOT ALPHA, 

poz. 2 Wkłady do strzykawki automatycznej. Zamawiający jest w posiadaniu strzykawki automatycznej 

Nemoto (Dual Shot alpha). Wkłady muszą być kompatybilne do ww. strzykawki. Skład zestawu: - wkład 

o pojemności 100ml, - wkład o pojemności 200 ml, - złącze szybkiego napełniania, - dwa ostrza typu 

spike, - złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem o długości 150cm i wytrzymałości min 300PSI.  
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