
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

DOP – ZP 222 /2013                                                                         Kraków, dnia 5.09.2013 r.

 

 

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku”

nr sprawy ZP 22/2013

I. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

• poprzez utworzenie grupy nr 21 do postępowania

Grupa 21:

1.  Płytka  plastyczna  w  rozmiarze  45/13-22  (  do  stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału hydrokoloidowego. Otwór  łatwo dopasowujący się  do wielkości i kształtu stomii,  
zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 300 szt.

2.  Płytka  plastyczna  w  rozmiarze  45/22-33   do  stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału hydrokoloidowego. Otwór  łatwo dopasowujący się  do wielkości i kształtu stomii,  
zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 400 szt.

3.Płytka  plastyczna  w  rozmiarze  57/33-45   do  stomii  płaskiej  i  wklęsłej)  wykonana  z 
materiału hydrokoloidowego. Otwór  łatwo dopasowujący się  do wielkości i kształtu stomii,  
zabezpiecza skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej i moczu – 400 szt

4.  Worek  ileostomijny  (otwarty)  beżowy z  filtrem,  o  rozmiarze  pierścienia  45,  z  filtrem 
węglowym, zapinki w komplecie, kompatybilny z płytką wymienioną w pozycji 2 - 800 szt.

5.  Worek  ileostomijny  (otwarty)z  filtrem,  do  płytki  o  rozmiarze  pierścienia  57  z  filtrem 
węglowym, zapinki w komplecie, kompatybilny z płytką wymienioną w pozycji 3 - 700 szt.

6.  Worek  urostomijny  do  płytki  o  rozmiarze  pierścienia  45,  wyposażony  w  plastikową 
zatyczką,wyposażony  w  wewnętrzne  antyzwrotne  zastawki,  kompatybilny  z  płytkami 
wymienionymi w pozycji 1 i 2 - 500 szt.

7.Worek  urostomijny  do  płytki  o  rozmiarze  pierścienia  57,  wyposażony  w,  kranik  z 
plastikową  zatyczką,  wyposażony  w  wewnętrzne  antyzwrotne  zastawki,  kompatybilny  z 
płytkami wymienionymi w pozycji 3 - 500 szt.

• poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w grupie nr 17 poz. 14 i 15
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poz.14.jest:
Puder gojący, stosuje się przy wszelkiego typu zmianach sączących - gdy na skórze wokół 
stomii  pojawia  się  wysięk.  Zastosowanie  pudru  na  sączącą  skórę  zwiększa  przyczepność 
sprzętu stomijnego oraz przyspiesza proces gojenia. Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, 
poprawia jego szczelność i przyleganie do skóry, 25 g – 100 szt.

Powinno być:
Puder  goj cy,   do  stosowania  przy  wszelkiego  typu  zmianach  wokó  stomii  jelitowychą ł  
Opakowanie 25 g – 100 opakowa .ń

Poz.15.jest:
Środek do przepłukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatku 
polheksanidu,poprawiającym czyszczenie oraz odkażanie rany, środek posiadający znakomitą 
tolerancję tkankową op. 1000 ml. - 20 szt.

Powinno być:
rodek do przep ukiwania i czyszczenia ran oparty na bazie roztworu Ringera oraz dodatkuŚ ł  

polheksanidu, op. 1000 ml.- 20 opakowań

Zamawiający jednocześnie nanosi zmiany jak wyżej do SIWZ pkt. III oraz do załącznika nr 5 
do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zamieszczając na stronie internetowej załącznik nr 
5a.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert do dnia 30.09.2013 roku godz. 10:00. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30.09.2013 roku godz. 10:30.

 

III.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają 
się wiążące.

 

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 
bez zmian. 


