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Znak: AE/ZP-27-101/16                               Tarnów, 2017-01-05 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy: 

niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, 

czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do 

stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń 

operacyjnych, osłon na aparaturę dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 

Tarnowie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2164 z póź.zm.) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ: 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 15 dotychczasowy zapis o treści: 

„Sterylny zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2, minimalny skład i wymiary: serweta górna o 

wymiarach 150 x 240 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta dolna o wymiarach 180 x 

175 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta boczna o wymiarach 75-80 x 90-100 cm z 

taśmą samoprzylepną na całej długości boku - 2 sztuki; serweta do nakrycia stolika Mayo, 

wykonanej z nieprzemakalnego materiału z warstwą chłonną, rozmiar 79 - 90 cm x 140-150 cm, 

taśma samoprzylepna 9-10 x 49-50 cm - 1 sztuka;  zestaw owinięty w serwetę 150 x 190-200 cm 

mogącą służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1 sztuka. Uwaga! Zamawiający 

dopuszcza aby kieszenie foliowe były pakowane sterylnie oddzielnie niż pozostałe elementy 

zestawu.” 

zmienia na zapis o treści: 

 „Sterylny zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2, minimalny skład i wymiary: serweta górna o 

wymiarach 150 x 240 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta dolna o wymiarach 180 x 

175 cm z taśmą samoprzylepną - 1 sztuka; serweta boczna o wymiarach 75-80 x 90-100 cm z 

taśmą samoprzylepną na całej długości boku - 2 sztuki; serweta do nakrycia stolika Mayo, 

wykonanej z nieprzemakalnego materiału z warstwą chłonną, rozmiar 79 - 90 cm x 140-150 cm, 

taśma samoprzylepna 9-10 x 49-50 cm - 1 sztuka;  zestaw owinięty w serwetę 150 x 190-200 cm 

mogącą służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego - 1 sztuka.” 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 18 dotychczasowy zapis o treści: 

„Osłona do aparatu, przeźroczysta, sterylna, o średnicy 50-53 cm” 

zmienia na zapis o treści: 

 „Osłona przeźroczysta, sterylna, na aparaturę o rozmiarze: szerokość 42 cm, długość 52 cm, 

wysokość 15 cm, z gumką ściągającą, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a 

równocześnie utrzymanie osłony na aparaturze (po założeniu osłony gumka znajdzie się na 

górnej części aparatury)” 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 20 dotychczasowy zapis o treści: 

„Osłona na aparaturę, przeźroczysta, sterylna, z gumką  70-80x80-90 cm” 

zmienia na zapis o treści: 

„Osłona przeźroczysta, sterylna, na szybę o rozmiarze: szerokość 60 cm, wysokość 76 cm,  

z gumką ściągającą na krótszym boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a 
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równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej 

części szyby)” 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 21 dotychczasowy zapis o treści: 

„Serweta sterylna z otworem (7-8 cm) z przylepcem rozmiar 75x75 cm x 90 cm” 

zmienia na zapis o treści: 

 „Serweta sterylna z otworem (7-8 cm) z przylepcem rozmiar 75x75- 90 cm” 

- w Pakiecie Nr 3 poz. 22 dotychczasowy zapis o treści: 

„Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 38x40cm do zestawu uniwersalnego do poz.15 zestaw 

podstawowy” 

zmienia na zapis o treści: 

„Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 38x40cm.” 

 

W związku z dokonaną powyżej zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust. 4 

i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania                          

i  otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 13.01.2017r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 13.01.2017r. godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie treści SIWZ. 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 

 

 


