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                                                      Parczew, dnia 05.05.2014r.  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zaopspzozparczew@wp.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2014 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, wyrobów 
z flizeliny 

 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 
 
 
 
 

1. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 4 w pozycjach nr 1 - 7 było: 

Lp Asortyment 
Nrumer 

katalogowy 
produktu 

Nazwa 
handlowa 

opis Ilość 
Jedn. 
miary 

Cena 
jednost. 

netto 

1 

Gaza higroskopijna, niesterylna 
13-nitkowa sterylizowana w 
parze wodnej w składach,kl.IIa 
lub wyższa. 

    
szer. 90cm 
składana 

2 000 mb   

2 
Gaza wyjałowiona  sterylna 13-
nitkowa, kl.IIa lub wyższa. 

    0,5 m2 80 szt   

3 
Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 

    
8-w. 17-n. 
10cm x 
20cm a3 

1 200 op   

4 
Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 

    

 17-n. 
10cm x 
20cm a 
10szt 

500 op   

5 
Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 

    
8-w. 17-n. 
10cm x 
20cm a20 

1 200 op   

6 
Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 

    

 8-w. 17-n. 
10cm x 
10cm a 
20szt 

2 500 op   

7 
Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 

    

8-w. 17-n. 
10cm x 
10cm a 
40szt 

1 000 op   
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Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 4 poz. 1 – 7 otrzymuje 
nowe brzmienie: 

Lp Asortyment 
Nrumer 

katalogowy 
produktu 

Nazwa 
handlowa 

opis Ilość 
Jedn. 
miary 

Cena 
jednost. 

netto 

1 

Gaza higroskopijna, niesterylna 
13-nitkowa sterylizowana w 
parze wodnej w składach,kl.IIa 
lub wyższa. 
Karta danych technicznych 

    

szer. 90cm 
składana. 
Masa 
powierzchni
owa min. 17 
g/m2.  

2 000 mb   

2 
Gaza wyjałowiona  sterylna 13-
nitkowa, kl.IIa lub wyższa. 
Karta danych technicznych 

    

0,5 m2 
Masa 
powierzchni
owa min. 17 
g/m2. 

80 szt   

3 

Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 
Karta danych technicznych 

    

8-w. 17-n. 
10cm x 20cm 
a3. Masa 
powierzchni
owa min. 23 
g/m2. 
 

1 200 op   

4 

Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 
Karta danych technicznych 

    

 17-n. 10cm 
x 20cm a 
10szt. Masa 
powierzchni
owa min. 23 
g/m2. 
 

500 op   

5 

Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 
Karta danych technicznych 

    

8-w. 17-n. 
10cm x 20cm 
a20. Masa 
powierzchni
owa min. 23 
g/m2. 
 

1 200 op   

6 

Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 
Karta danych technicznych 

    

 8-w. 17-n. 
10cm x 10cm 
a 20szt. 
Masa 
powierzchni
owa min. 23 
g/m2. 
 

2 500 op   

7 

Kompresy gazowe wyjałowione 
sterylizowane parą wodną,kl IIa 
lub wyższa 
Karta danych technicznych 

    

8-w. 17-n. 
10cm x 10cm 
a 40szt. 
Masa 
powierzchni
owa min. 23 
g/m2. 
  

1 000 op   

 
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
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2. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 11 w pozycjach nr 2-3 było: 
 

Lp Asortyment  Opis Nazwa handlowa Ilość 
Jedn. 
miary 

2 

Serweta sterylna, 
nieprzemakalna,nieprzylepna o 
wym. 75x90cm.Wykonana z 
mocnego laminatu 2 lub 3 
warstwowego o gramaturze 54-
74g/m2. Zgodnie z norma EN 
13795(1,2,3) Zestaw musi 
posiadać informacje o nazwie 
producenta, dacie ważności i nr 
serii w postaci naklejki odklejanej 
z pakowania do umieszczenia na 
karcie pacjenta.  

    3000 szt. 

3 

Zestaw do operacji 
ginekologicznych wykonany z 
trzech warstw o gramaturze 60- 
75g/m2.Jednocześnie każdy 
zestaw musi posiadać informacje 
o nazwie producenta ,dacie 
ważności i numer serii w postaci 
naklejki do umieszczenia w 
karcie pacjenta  

sklad zestawu:  serweta 
ginekologiczna z 
wbudowanymi osłonami na 
nogi i samoprzylepnym 
oknem o rozmiarach 235-
245x250-260cm z oknem o 
srednicy 5-10 x10-15cm,  
ręczniki 2-4szt. celulozowe 
lub wlokninowe o wymiarach 
20-40 x20-40cm.  

  100 szt 

 
Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy w Zadaniu nr 11 poz. 2-3 otrzymuje 
nowe brzmienie: 

Lp Asortyment  Opis Nazwa handlowa Ilość 
Jedn. 
miary 

2 

Serweta sterylna, 
nieprzemakalna,nieprzylepna o 
wym. 75x90cm.Wykonana z 
mocnego laminatu 2 lub 3 
warstwowego o gramaturze 54-
74g/m2. Zgodnie z norma EN 
13795(1,2,3) Zestaw musi 
posiadać informacje o nazwie 
producenta, dacie ważności i nr 
serii w postaci naklejki odklejanej 
z pakowania do umieszczenia na 
karcie pacjenta. 
Karta danych technicznych  

    3000 szt. 

3 

Zestaw do operacji 
ginekologicznych wykonany z 
trzech warstw o gramaturze 60- 
75g/m2.Jednocześnie każdy 
zestaw musi posiadać informacje 
o nazwie producenta ,dacie 
ważności i numer serii w postaci 
naklejki do umieszczenia w 
karcie pacjenta  
Karta danych technicznych 

sklad zestawu:  serweta 
ginekologiczna z 
wbudowanymi osłonami na 
nogi i samoprzylepnym 
oknem o rozmiarach 235-
245x250-260cm z oknem o 
srednicy 5-10 x10-15cm,  
ręczniki 2-4szt. celulozowe 
lub wlokninowe o wymiarach 
20-40 x20-40cm.  

  100 szt 

 
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
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3. W załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 15 w pozycji nr 1 było: 

Lp Asortyment  Opis 
Nazwa 

handlowa 
Ilość 

Jedn. 
miary 

Cena 
jednost. 

netto 

1 Zestaw uniwersalny  
wykonany min z 2 warstw o 
gramaturze materialu min. 
55g/m2 posiadajacy 
wzmocnienie. Musi posiadac 
informacje o nazwie 
producenta,dacie 
waznosci,numer serii w 
postaci naklejki do 
umieszczenia na karcie 
pacjenta. 

sklad zestawu: serweta na stolik 
narzedziowy 145-150x185-190, 
samoprzylepna serweta operacyjna 
150-180x 230-240cm, 
samoprzylepna serweta operacyjna 
150-170x 170-180cm, dwie 
samoprzylepne serwety operacyjne 
70-75x80-90cm, jedno oblozenie 
stolika Mayo zlozone teleskopowo 
75-80x140-145cm, jedna tasma 
samoprzylepna 5-10x50cm, reczniki 
2-4 celulozowe lub wlokninowe o 
wymiarach 20-40x 20-40. 

  

400 szt   

 
Dnia 05.05.2014r załącznik Nr 2 Formularz cenowy Zadanie nr 15 poz. 1 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

Lp Asortyment  Opis 
Nazwa 

handlowa 
Ilość 

Jedn. 
miary 

Cena 
jednost. 

netto 

1 Zestaw uniwersalny  
wykonany min z 2 warstw o 
gramaturze materialu min. 
55g/m2 posiadajacy 
wzmocnienie. Musi posiadac 
informacje o nazwie 
producenta,dacie 
waznosci,numer serii w 
postaci naklejki do 
umieszczenia na karcie 
pacjenta. 

Karta danych 
technicznych 

sklad zestawu: serweta na stolik 
narzedziowy 145-150x185-190, 
samoprzylepna serweta operacyjna 
150-180x 230-240cm, 
samoprzylepna serweta operacyjna 
150-170x 170-180cm, dwie 
samoprzylepne serwety operacyjne 
70-75x80-90cm, jedno oblozenie 
stolika Mayo zlozone teleskopowo 
75-80x140-145cm, jedna tasma 
samoprzylepna 5-10x50cm, reczniki 
2-4 celulozowe lub wlokninowe o 
wymiarach 20-40x 20-40. 

  

400 szt   

 

Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 
 

4. W SIWZ w rozdz. V pkt D Zamawiający dodaje pkt.4:  
 

„4. Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-7; zadania 11 poz. 2-3 oraz zadania 15 poz. 1: Do 
potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu, wymagane jest dostarczenie kart 
technologicznych.” 

 
 

 
 

Podpisał:  
 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
  Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

               mgr Janusz Hordejuk 
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