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DZPZ-530-Zp/63/PN-60/20

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych – Zp/63/PN-60/20
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. zmienia treść Załącznika nr 1 (opis przedmiotu zamówienia – pakiet
nr 4).

Załącznik nr 1 do SIWZ – po zmianie otrzymuje brzmienie (vide tabele na następnych
stronach):

Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1

Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 M-CE

Folia 20x20

szt.

240

Folia 45x50

szt.

3000

Folia 60x85

szt.

800

Folia 90x60

szt.

200

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM

Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/ NR
KATALAGOWY

Pakiet nr 2

Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

Jednorazowe łyżki do laryngoskopu, mikrobiologicznie
czyste, metalowe z diodowym źródłem światła, proste,
pakowane pojedynczo. Rozmiary łyżek 00, 0, 1 – pakowane
w folie lub folia-papier. Łyżki kompatybilne z rękojeściami
standardowymi będącymi na wyposażeniu szpitala

szt.

300

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

RAZEM

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/
Nr kat.

Pakiet nr 3
Prowadnica do rurki intubacyjnej

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

O.D.– 2 – 2,2 – długość min. 230
mm

szt.

300

szt.

1000

L.P.

1.
2.

O.D.– 3,0 – długość min. 340 mm

3.

O.D.– 4,0 – długość min. 340 mm

szt.

1000

4.

O.D.– 4,0 – długość 600 mm

szt.

200

5.

O.D.– 5,0 – długość min. 370 mm

szt.

1000

6.

O.D.– 5,0 – długość 600 mm

szt.

300

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

RAZEM

Parametry:

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/
Nr kat.

- jednorazowego użytku,
- sterylne;
- pakowane pojedynczo;
- z miękkim końcem bez metalu;
- wykonane z metalu – mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej
- na opakowaniu jednostkowym: rozmiar, oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia.

Pakiet nr 4
Prowadnica do trudnej intubacji

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 m-cy

1.

O.D. – 3,3

szt.

300

2.

O.D. – 5,0

szt.

500

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

RAZEM

Parametry:
- jednorazowego użytku;
- sterylna;
- elastyczna, wzmocniona na całej długości;
- zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie;
- długość min. 60cm;
- sztywne opakowanie pojedynczej prowadnicy zapobiegające jej odkształcaniu.

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/
Nr kat.

Pakiet nr 5
Zestaw do kaniulacji żył centralnych

L.P.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
na 24 m-ce

1.

Zestaw do kaniulacji żył centralnych

szt.

3 000

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

RAZEM

Parametry:













serweta nieprzylepna na stolik narzędziowy min. 80cm x 60cm (owinięcie zestawu), rozłożenie serwety bez przerwania jej ciągłości ;
dwuczęściowa serweta 50cm x 70cm +/-10cm z regulowanym otworem przylepnym,
min. 10 kompresów z gazy bawełnianej, 12 warstwowe 7,5x7,5cm,
min. 4 tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki,
jednorazowe narzędzie do mycia pola operacyjnego typu Korcang lub Collin o dł. min.14 cm,
jednorazowy igłotrzymacz metalowy typu imadło o dł. 13cm (+/-1 cm),
strzykawka 5ml,
igła iniekcyjna 1,2mmx40mm,
igła iniekcyjna 0,5mmx25mm,
pojemnik plastikowy min. 60ml,
samoprzylepny opatrunek przezroczysty 10x15 cm,
naklejki samoprzylepne, identyfikujące zestaw (w tym seria i data ważności) do dokumentacji medycznej.

Pakiet nr 6
Zestaw uniwersalny do przetaczania płynów PLUM A+

L.P.

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
24 m-cy

Zestaw uniwersalny do przetaczania
płynów infuzyjnych kompatybilny z
pompą infuzyjną PLUM A+

szt.

1 000

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

RAZEM

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/
Nr kat.

Pakiet nr 7
Cewniki do odsysania
ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDNOST
MIARY

ILOŚĆ
24 m-ce

1.

Cewnik do odsysania
ch 06 / 40cm

szt.

14 000

2.

Cewnik do odsysania
ch 08 / 40cm

szt.

10 000

3.

Cewnik do odsysania
ch 10 / 40cm

szt.

1 600

4.

Cewnik do odsysania
ch 12 / 60cm

szt.

5 000

5.

Cewnik do odsysania
ch 14 / 60cm

szt.

42 000

6.

Cewnik do odsysania
ch 16 / 60cm

szt.

36 000

7.

Cewnik do odsysania
ch 18 / 60cm

szt.

4 000

8.

Cewnik do odsysania
ch 20 / 60cm

szt.

400

9.

Cewnik do odsysania
Ch 04/40 cm

szt.

200

L.P.

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

10.

Adapter do dróg oddechowych

szt.

50

RAZEM

Parametry poz. 1-9:

sterylny,

atraumatyczny, okrągły otwór końcowy,

otwory odbarczające,

wewnętrzna część lejka karbowana,

oznaczenie rozmiaru lejka oraz kolor lejka odpowiadający rozmiarowi,

opakowanie folia-papier z otworem umożliwiającym zawieszenie.
Parametry poz. 10:

sterylny,

połączenie rurki intubacyjnej/tracheostomijnej z obwodem oddechowym,

z obrotowym portem,

z potwierdzoną informacją w instrukcji o możliwości stosowania do 7 dni,

rozgałęziony pod kątem 450 ,

z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika,

z samouszczelniajacą, bezobsługową, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych.

Pakiet nr 8
Maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Maska krtaniowa:
- 100% z silikonu lub z silikonowym
mankietem,
- z zabezpieczeniem chroniącym
przed możliwością zaklinowania
nagłośni w postaci użebrowania,
- z luźnym niewbudowanym drenem
do napełniania,
chroniącym przed możliwością
przypadkowego przegryzienia,
- ze zintegrowanym systemem
monitorowania ciśnienia w mankiecie
- bezpieczna w środowisku MRI
- w rozmiarach 1,0-6,0.

Maska krtaniowa:
- z mankietem o podwójnym
uszczelnieniu,
- z dodatkowym kanałem służącym
do wprowadzenia drenu do żołądka
≥14CH,
- luźnym niewbudowanym drenem do
napełniania balonu chroniącym przed
możliwością przypadkowego
przegryzienia,

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
NA
24 m-ce

szt.

300

szt.

400

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

- wyprofilowana w kształcie
anatomicznym,
-przezroczysta z wbudowanym biteblokerem,
- w rozmiarach 1-5.
Maska krtaniowa:
- wykonana w 100% silikonu,
- z mankietem o podwójnym
uszczelnieniu,
- wbudowany podwójny żołądkowy
kanał dla sond wielkości ≥16CH,
3. - możliwość intubacji,
- ze zintegrowanym systemem
monitorowania ciśnienia w mankiecie,
- w rozmiarach 3,4,5
- bezpieczna w środowisku MRI,
- pozbawiona ftalanów.

szt.

200

Pakiet nr 9
Zestawy do pomp AGILIA

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Zestaw do żywienia
pozajelitowego:
- długość zestawu ~ 285 cm
- filtr przeciwbakteryjny 0,2 μm
- zacisk bezpieczeństwa „SafeClip”
chroniący przed swobodnym
przepływem
- zatyczka zatrzymująca przepływ
- obrotowe męskie złącze typu
Luer Lock
- bez lateksu
Standardowy zestaw do infuzji
leków:
- długość zestawu ~ 285 cm
- zacisk bezpieczeństwa „SafeClip”
chroniący przed swobodnym
przepływem
- zatyczka zatrzymująca przepływ
- obrotowe męskie złącze typu
Luer Lock
- bez lateksu

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
NA
24 m-ce

szt.

4 400

szt.

4 000

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/
Nr kat.

3.

Standardowy zestaw do transfuzji
krwi:
- długość zestawu ~ 285 cm
- filtr przeciwbakteryjny 200 μm
- zacisk bezpieczeństwa „SafeClip”
chroniący przed swobodnym
przepływem
- zatyczka zatrzymująca przepływ
- obrotowe męskie złącze typu
Luer Lock
- bez lateksu

szt.

500

RAZEM

Wszystkie w/w zestawy muszą być kompatybilne z pompami objętościowymi AGILIA firmy Fresenius.

Pakiet nr 10
Igły do iniekcji jednorazowego użytku

L.P.

1.

2.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Igła 0,33x12 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 0,5x25 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości

JED.
MIARY

ILOŚĆ
NA
24 m-ce

op.

30

op.

280

CENA
NETTO
za
opakowa
nie

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT/Nr
kat.

3.

4.

5.

6.

Igła 0,6x30 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 0,7x30 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 0,8x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 0,9x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas

op.

140

op.

500

op.

2000

op.

1000

7.

8.

iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 1,1x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości
Igła 1,2x40 ,,Luer op.100szt.
Jałowe, cienkościenne o
zwiększonym świetle
pozwalającym na uzyskanie
wyższych przepływów podczas
iniekcji, wykonane ze stali
nierdzewnej, nietoksyczne,
niepirogenne, dobrze
dopasowane do strzykawki,
o dużej ostrości

op.

1200

op.

2400

Razem:
-

Parametry techniczne :
igły jednorazowego użytku pochodzące od jednego producenta
pakowane pojedynczo, w papierowo-foliowych opakowaniach, w blistrach, łatwe w oddzieleniu,
opakowanie igły umożliwiające otwarcie opakowania w sposób sterylny (część papierowo-foliowa przy nasadzie igły łatwa
do rozdzielenia się podczas otwarcia),
pojedyncze opakowanie igły powinno posiadać nazwę producenta lub importera, numer serii i datę ważności, napisy w

-

języku polskim,
oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igieł.

Pakiet nr 11
Asortyment do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora Symphony

L.P

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 M-CY

1

Jednodniowy zestaw do
odciągania pokarmu kobiecego

szt.

500

2

Zestaw do zbiórki pokarmu
wielorazowy

szt.

100

3

Jednorazowy zbiornik na siarę

szt.

20

4

Torebki typu Quick Clean do
dezynfekcji

szt.

150

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

RAZEM

Ad.1. Sterylny zestaw jednodniowy, membrana do laktatora Symphony zintegrowana z drenem, z nakrętką kompatybilną z butelką o standardowym
gwincie, rozmiar lejka do wyboru 24mm, 27mm, 30 mm, wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo.
Ad.2. Zestaw do zbiórki pokarmu wielorazowy, kompatybilny do laktatora Symphony, z możliwością sterylizacji w autoklawie, rozmiar lejka do
wyboru 24mm, 27mm, 30 mm, butelka odporna na ścieranie, z nakrętką o standardowym gwincie.
Ad.3. Sterylny jednorazowy zbiorniczek na siarę o pojemności 35 ml, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka gładkie
zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, ze skalą co 5 ml, z nakrętką o standardowym gwincie, wykonany z polipropylenu,
pakowany po 2 sztuki.
Ad.4. Torebki typu Quick Clean do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej 5 szt. w opakowaniu.

Pakiet nr 12
Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1

L.P

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 M-CY

1.

Układ do resuscytacji
z maseczką w rozmiarze 0

szt.

100

2.

Układ do resuscytacji
z maseczką w rozmiarze 1

szt.

100

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

RAZEM

Parametry:
Jednorazowy układ do resuscytacji dla noworodków i niemowląt z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP), ramię
wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 160-180 cm, Trójnik obwodowy z nasadką ochronną. Bez lateksu. Uniwersalna złączka pasująca
do 15 mm męskiego i 10 mm żeńskiego połączenia. Zestaw kompatybilny z systemem trójnikowym z mieszaczem powietrza /O2. Giraffe, Panda oraz
Neopuff. W zestawie jednorazowa maseczka do resuscytacji, bez lateksu, z otwartym mankietem, kształtem okrągła odpowiadająca anatomicznej
budowie twarzy noworodka, wykonana z przezroczystego materiału, kompatybilna do aparatu do resuscytacji.

Maseczka w dodatkowo

zabezpieczającym opakowaniu, przezroczystym z możliwością oceny rozmiaru. Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1.

Pakiet nr 13
Wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia

L.P

1.

ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY

Maseczka

JEDN.
MIARY

ILOŚĆ
12 M-CY

szt.

50

CENA
CENA
NETTO BRUTTO

WARTOŚĆ
NETTO

WARTOŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT
/Nr kat.

RAZEM
Ad.1 Wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka, bez lateksu z otwartym mankietem, kształtem okrągła odpowiadającym anatomicznie budowie
twarzy noworodka (wcześniaka), przezroczysta, czysta mikrobiologicznie, kompatybilna do jednorazowego układu do resuscytacji z zastawką PEEP
do stanowiska Giraffe, Panda lub Neopuff.
– średnica maseczki 35mm rozmiar (000)
– średnica maseczki 42mm rozmiar (00)
– średnica maseczki 50mm rozmiar (0)
– średnica maseczki 65 mm rozmiar (1)
Maseczki pakowane osobno. Na opakowaniu zaznaczony rozmiar maseczki. Nadająca się do sterylizacji w autoklawie.

