Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
—————————————————————————————————————————————

Znak sprawy: ZP/220/41/16

Modyfikacja z dnia 25.05.2016 r.
SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu
W związku z zamieszczeniem niewłaściwego Formularza cen jednostkowych dla
zadania nr 2 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w
następującym zakresie:

I. zmiana
Formularza cen jednostkowych stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
– w załączeniu
Prawidłowy przedmiot zamówienia jest następujący :
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiana
ilość [szt.]

-1-

-2-

-3-

1 Taca do sterylizacji narzędzi SonoSurg
2 Klucz dynamometryczny autoklawowalny do
przykręcania sond SonoSurg do
przetwornika piezoelektrycznego
3 Autoklawowalny, wielofazowy przetwornik
piezoelektryczny z odłączanym kablem do
narzędzi SonoSurg . Możliwość sterylizacji
minimum 100 razy
4 Autoklawowalny, wielorazowy kabel do
przetwornika piezoelektrycznego do narzędzi
SonoSurg
5 Wielorazowe autoklawowalne precyzyjne
nożyczki ultradźwiękowe, wygięte, długość
88-92mm, uchwyt nożycowy, z możliwością
podłączenia energii monopolarnej. Możliwość
sterylizacji od 50 do 100 razy.
6 Wielorazowe autoklawowalne nożyczki
ultradźwiękowe, zagięte, średnica 5mm,
długość 185-195mm, uchwyt pistoletowy do
chirurgii otwartej, z możliwością podłączenia
energii monopolarnej. Możliwość sterylizacji
minimum 50 razy
7 Wielorazowe autoklawowalne nożyczki
ultradźwiękowe, wygięte, średnica 5mm,
długość 340-350mm, uchwyt pistoletowy, do
laparoskopii, z możliwością podłączenia
energii monopolarnej. Możliwość sterylizacji
minimum 50 razy.
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II. zmiana
Rozdział I pkt. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert (art.36 ust 1 pkt. 10 PZP)
15. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być
zaadresowana następująco:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
„Oferta na dostawę oprzyrządowania do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów
urologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych wielorazowych do generatora Sono
Surg dla SPSK-2 PUM w Szczecinie.”
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Znak sprawy ZP/220/41/16
Nie otwierać przed 02.06.2016 r. godz. 11:00

III. zmiana
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust 1 pkt 11 PZP)
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek
C.
2. Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2016 r. o godz. 10:00.
3. W przypadku złożenia oferty po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci
Wykonawcy ofertę złożoną po terminie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w
Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego (M), pok. nr 11

IV. zmiana
II. Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu
Jest:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa
oprzyrządowania do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów urologicznych oraz materiałów
eksploatacyjnych wielorazowych do generatora Sono Surg. Zadanie nr 1- Dostawa wielorazowego
oprzyrządowania do elektroskopów do zabiegów urologicznych w ilości437 sztuk różnego rodzaju
oprzyrządowania; Zadanie nr 2-Dostawa elektrod w ilości 34 sztuki ( w tym Elektroda resekcyjna
bipolarna w ilości 24 sztuki oraz Elektroda kulkowa TURis/TCRis w ilości 10 sztuk)..

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa elektrod w ilości 34
sztuki (w tym Elektroda resekcyjna bipolarna w ilości 24 sztuki oraz Elektroda kulkowa TURis/TCRis w
ilości 10 sztuk).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 90
2. Termin dostawy zamówień częściowych - 10

SEKCJA IV. 4.4).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina
10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C. Otwarcie ofert
nastąpi 31.05.2016 r. o g.11.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam. Publ., budynek Działu
Technicznego pok.11.

Powinno być :
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprzyrządowania
do resektoskopów firmy Karl Storz do zabiegów urologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych
wielorazowych do generatora Sono Surg. Zadanie nr 1- Dostawa wielorazowego oprzyrządowania do
elektroskopów do zabiegów urologicznych w ilości 437 sztuk różnego rodzaju oprzyrządowania;
Zadanie nr 2- Dostawa materiałów eksploatacyjnych wielorazowych do generatora SonoSurg

w ilości 22 sztuki różnego rodzaju materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów

eksploatacyjnych wielorazowych do generatora SonoSurg w ilości 22 sztuki różnego rodzaju
materiałów eksploatacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin dostawy zamówień częściowych - 10

SEKCJA IV. 4.4).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 r.
godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C.
Otwarcie ofert nastąpi 02.06.2016 r. o g.11.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam. Publ.,
budynek Działu Technicznego pok.11.

Szczecin, dnia 25.05.2016 r.
……………………………………..
podpis Dyrektora SPSK-2
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