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OGŁOSZENIE
O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU
na:

„Dostawę szwów chirurgicznych oraz implantów
artroskopowych do szycia łąkotki dla potrzeb
Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 512365-N-2020
Data: 13/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 000311510,
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 20 120 21, e-mail:
zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-zakopane.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-24, godzina: 12:00
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Znak sprawy: ZP / 03 / 20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Szwy
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem przetargu
jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy polegające na sukcesywnym
dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: 1)
Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny poliamidowy - 6 pozycji asortymentowych, 2) Szew
chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powleczony mieszanką kopolimeru składającego się z
glikolidu i L-laktydu oraz stearynianu wapnia lub poliglikonatem lub mieszaniną kaprolaktonu i stearynianu
wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego ok 40-50% po 18-21 dniach i całkowitym okresie wchłaniania
pomiędzy 56 i 90 dniem - 14 pozycji asortymentowych, 3) Szew pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany
glikonatem lub polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5-7
dniach, okres wchłaniania do 45 dni - 7 pozycji asortymentowych, wg zestawienia przedstawionego w punkcie
3.9 przedmiotowej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego dostawy
polegające na sukcesywnym dostarczaniu przez wykonawcę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem: 1) Szew syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny poliamidowy - 6 pozycji
asortymentowych, 2) Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powleczony mieszanką
kopolimeru składającego się z glikolidu i L-laktydu oraz stearynianu wapnia lub poliglikonatem lub mieszaniną
kaprolaktonu i stearynianu wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego ok 40-50% po 18-21 dniach i
całkowitym okresie wchłaniania pomiędzy 56 i 90 dniem - 14 pozycji asortymentowych, 3) Szew pleciony, z
kwasu poliglikolowego, powlekany glikonatem lub polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie
podtrzymywania tkankowego 50% po 5-11 dniach, okres wchłaniania ok. 42 dni - 7 pozycji asortymentowych,
wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2020 roku, które to zostało zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540030264-N-2020 z dnia 19 lutego 2020 roku.
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