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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  448314 - 2012 data 13.11.2012 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:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienia jest 

dostawa obłoŜeń pól operacyjnych. Zamówienie składa się z 10 części tzw. Pakietów, z których kaŜdy 

stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:Pakiet nr 1 - serweta sterylna mała; Pakiet nr 2 - serwety, folie 

chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne;Pakiet nr 3 - serweta do zabiegu PCNL;Pakiet nr 4 - osłony na 

kończyny;Pakiet nr 5 - osłona na ramię C;Pakiet nr 6 - zestawy specjalistyczne;Pakiet nr 7 - zestawy do 

porodu; Pakiet nr 8 - pościel i odzieŜ jednorazowa;Pakiet nr 9 - podkłady ginekologiczna;. Pakiet nr 10 - 

obłoŜenia do operacji endoskopowych.  

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

zamówienia jest dostawa obłoŜeń pól operacyjnych. Zamówienie składa się z 10 części tzw. Pakietów, z 

których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:Pakiet nr 1 - serweta sterylna mała; Pakiet nr 2 - 

serwety, folie chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne;Pakiet nr 3 - serweta do zabiegu PCNL;Pakiet nr 4 - 

osłony na kończyny;Pakiet nr 5 - osłona na ramię C;Pakiet nr 6 - zestawy specjalistyczne;Pakiet nr 7 - 

zestawy do porodu; Pakiet nr 8 - pościel i odzieŜ jednorazowa;Pakiet nr 9 - podkłady ginekologiczna;. 

Pakiet nr 10 - obłoŜenia do operacji endoskopowych; Pakiet nr 11 - tunel włókninowy; Pakiet nr 12 - 

pościel, odzieŜ jednorazowa i chusta.  

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: 

23.11.2012 godzina 10:00, miejsce: w 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: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.  

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

W ogłoszeniu jest:  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8 POŚCIEL I ODZIEś JEDNORAZOWA. 1) 

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pokrycie na kozetkę niejałowe 

nieprzemakalne zielone lub niebieskie rolka 40-50mb x50-51cm, wykonane z chłonnej bibuły oraz PE 

szt. 2. Zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Skład: 

prześcieradło 130-150cm x 210cm, poszwa 140-160cm x 210-220cm, poszewka 70-80cm x 80-90cm kpl 

3. Podkład z włókniny polipropylenowej o wymiarach 80-90cm x 130-140cm, min. gramatura 35 g/m2 

szt. 4. Podkład higieniczny o wymiarach 210 cm x 130-160cm, wykonany z włókniny polipropylenowej 

lub celulozowej, min. gramatura 35g/m2 szt. 5. Wysokochłonny podkład higieniczny o wymiarach 20-
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60cm x 40-60cm, wykonany z miękkiej włókniny oraz chłonnej pulpy celulozowej zabezpieczonej folią PE 

szt. 6. Wysokochłonny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej o wym. 60-70cm x 90-

100cm zabezpieczonej folią. szt. 7. 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 kpl 8. Spodenki diagnostyczne 

jednorazowe szt. 9. Chusta trójkątna włókninowa o gr. min. 35g., roz. 136-140cm x 96-100cm x 96-

100cm szt. 10. Serweta 45-50cm x 60-75cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub 

włókniny i folii szt. 11. Tunel włókninowy (flizelina) z trokami o wymiarach 150cmx10cm szt..  

W ogłoszeniu powinno by ć: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8 POŚCIEL I ODZIEś 

JEDNORAZOWA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pokrycie na kozetkę 

niejałowe nieprzemakalne zielone lub niebieskie rolka 40-50mb x50-51cm, wykonane z chłonnej bibuły 

oraz PE Podkład z włókniny polipropylenowej o wymiarach 80-90cm x 130-140cm, min. gramatura 35 

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

celulozowej, min. gramatura 35g/m2 Wysokochłonny podkład higieniczny o wymiarach 20-60cm x 40-

60cm, wykonany z miękkiej włókniny oraz chłonnej pulpy celulozowej zabezpieczonej folią PE 

Wysokochłonny podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej o wym. 60-70cm x 90-100cm 

zabezpieczonej folią. Spodenki diagnostyczne jednorazowe Serweta 45-50cm x 60-75cm z 

nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub włókniny i folii.  

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć: 

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.  

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr 11 - NAZWA: PAKIET 11 - Tunel włókninowy Tunel włókninowy (flizelina) z 

trokami o wymiarach 150cmx10cm CZĘŚĆ Nr 12 - NAZWA: PAKIET 12 - Pościel, odzieŜ jednorazowa i 

chusta Zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Skład: 

prześcieradło 130-150cm x 210cm, poszwa 140-160cm x 210-220cm, poszewka 70-80cm x 80-90cm 

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 Chusta trójkątna włókninowa o gr. min. 35g., roz. 136-140cm x 96-100cm x 96-100cm.  
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