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Toszek, 08.02.2019 r. 

           
dotyczy: dotyczy: postępowania nr 3/PN/DEG/AC/2019 na dostawę jednorazowych artykułów 

medycznych i podobnych artykułów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 
 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986)  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 
 ROZDZIAŁ II pkt 4  
 
4.1. Wymaga się by termin ważności w momencie dostawy nie był krótszy niż 12 miesięcy. /dotyczy 

pakietów I-VI/ 
4.2. Wymaga się dla poz. 7 i dla poz. 18 by termin ważności w momencie dostawy nie był krótszy 

niż 5 miesięcy, dla pozostałych pozycji termin ważności w momencie dostawy nie może być 
krótszy niż 11 miesięcy. /dotyczy pakietu VII/ 

 
 Załącznik nr 5 do Oferty § 3 ust. 2 – projekt umowy. 

 
§ 3 

2. Okres ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy nie może być krótszy niż 12  
miesięcy. /dotyczy pakietów I-VI/ 

3. Wymaga się dla poz. 7 i dla poz. 18 by termin ważności w momencie dostawy nie był krótszy 
niż 5 miesięcy, dla pozostałych pozycji termin ważności w momencie dostawy nie może być 
krótszy niż 11 miesięcy. /dotyczy pakiet VII/ 
 

 Załącznik nr 5 do Oferty § 10 – projekt umowy. 
 

§ 10 
 

Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach 
kodeksu cywilnego a ponadto odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

 zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 
 Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  

nie kontynuuje go pomimo wezwania Odbiorcy na piśmie, 
 
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach (z wyjątkiem tiretu pierwszego). W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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 Załącznik nr 1/III do Oferty – wykreślona zostaje pozycja nr 2 oraz zmieniona zostaje ilość i 
pojemność w poz. 1, jak poniżej: 

 
L.p. Nazwa asortymentu Jedn. miary Ilość .... 

1. 

Pojemnik z wodą do dozowników tlenu typu MTO 2 II / AGA / DPJ 
AQUAPAK ST. 500 ml do nawilżacza tlenu z łącznikiem.  
Woda sterylna do nawilżania tlenu ma być stosowana do 30 dni u 
różnych pacjentów krzyżowo * 

szt. 250 .... 

 
Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr III. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 2 na 
1 pozycji. 
 

 Załącznik nr 1/I do Oferty str. 2, 4 - 9/10 poz. 19, 20, 22, 24, 40, 51, 69, 75, 79,81, 95, 101: 
 

L.p. Nazwa asortymentu Jedn. miary Ilość .... 

19. Fartuch ochronny niejałowy jednorazowego użytku wykonany z fizeliny z 
gumkami, długi rękaw szt. 4 000 .... 

20. 

Higieniczny, jednorazowy, nieprzemakalny podkład na kozetkę lekarską 
nawinięty na rolkę z perforacją; szer. 37,5-55 cm, dł. 150-170 cm, długość 
rolki 40-50 metrów. Wymagana długość całkowita podkładu to 2000 
metrów [np.: 40 rolek po 50 m lub 50 rolek po 40 m] 

metr 
podkładu 2 000 .... 

22. 

Higieniczny podkład jednorazowy, celulozowy w rolce do pokrycia kozetek 
lekarskich z perforacją co 37,5-55 cm. Szerokość rolki 45 cm - 55 cm,  
długość rolki 40-50 metrów. Wymagana długość całkowita podkładu to 
13600 metrów [np.: 272 rolek po 50 m lub 340 rolek po 40 m] 

metr 
podkładu 13 600 .... 

24. 
Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego regulacja długości ostrza 
rozmiar 1,65 mm x 4,76 cm lub 1,6 mm x 6 cm, minimalna gładkość 
nakłucia 4,76 cm 

szt. 2 .... 

40. Kaniula dożylna:-szara 1,7 – 1,8 x 45; szt. 200 .... 

51. 

Nić chirurgiczna, rozmiar 5-0, dł. 90 cm (+/- 1 cm) 
Opis igły: ½ koła, okrągła, podwójna, 16 mm (+/- 1 mm) 
Opis nici: jednowłóknowa, syntetyczna nić, polipropylenowa, 
niewchłanialna, sterylna  

szt. 36 .... 

69. 
Przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, leków i 
substancji toksycznych z hydrofobowym filtrem antybakteryjnym, 
apirogenny  z igłą stożkową z końcówką luer-luer (rowe spike) 

szt. 1 200 .... 

75. Pęseta plastikowa j.u. dł. 13 – 14 cm pojedynczo pakowana (opakawanie 
zbiorcze 100 szt.) szt. 2 000 .... 

79. 
Sterylna, samoprzylepna serweta chirurgiczna z otworem 6 x 8 – 7 x 7  do 
zabezpieczenia wkłuć centralnych, biopsji i znieczuleń kanałowych,  
rozmiar 45-75 cm * 65-100 cm 

szt. 20 .... 

81. Strzykawka 100 ml Janeta ze skalą co 1 - 2 ml, jałowa niepirogenna z 
dołączonym łącznikiem luer  szt. 1 000 .... 

95. 
Worek do lewatywy z cewnikiem zakończonym miękko wyoblonym 
zakończeniem i 2 dużymi otworami (jeden otwór na zakończeniu + jeden 
otwór boczny) 

szt. 500 .... 

101. Zgłębnik żołądkowy 100% silikonowy od nr 14 do nr 20, sterylny szt. 20 .... 

 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

                      inż. Erwin Janysek 
                                                                     

Od dnia 08.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest zmodyfikowana treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 


