
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 8 czerwca 2011 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego  
                        i wielorazowego; znak sprawy: 17/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  
nr  113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Pakiet XVI- dot. pkt 12- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody kulkowej prostej o śr. 4 
mm, o dł. 43 mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVI, poz. 12 zaoferowanie elektrody kulkowej prostej o śr. 4 
mm, o dł. 43 mm.

Pytanie nr 2:
Pakiet XVI- dot. pkt 14- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
dł. 10 cm, rozm. 10 x 10 mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVI, poz. 14 zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
dł. 10 cm, rozm. 10 x 10 mm.

Pytanie nr 3:
Pakiet XVI- dot. pkt. 15- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
dł. 10 cm, rozm. 15 x 20 mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVI, poz. 15 zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
dł. 10 cm, rozm. 15 x 20 mm.

Pytanie nr 4:
Pakiet XVI- dot. pkt. 16- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
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dł. 10 cm, rozm. 20 x 20 mm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVI, poz. 16 zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, 
dł. 10 cm, rozm. 20 x 20 mm.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający w pakiecie XV w pozycjach 3 i 5 wymaga, aby zaoferowane siatki posiadały 
kształt owalny?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie XV 
poz. 3- „Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka polipropylenowej umieszczonej 
pomiędzy dwiema warstwami siatki wchłanianej 10x15cm” nadając jej brzmienie: „Siatka chirur-
giczna separujaca owalna – kompozyt – siatka polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema 
warstwami siatki wchłanianej 10x15cm, kształt owalny”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie XV 
poz. 5- „Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka polipropylenowej umieszczonej 
pomiędzy dwiema warstwami siatki wchłanianej 20x25cm” nadając jej brzmienie: „Siatka chirur-
giczna separujaca owalna – kompozyt – siatka polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema 
warstwami siatki wchłanianej 20x25cm, kształt owalny”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakie-
cie XVI dopisując  poz. 17: „Instrument do podskórnego zamykania powięzi po nacięciu trokarem 
laparoskopowym, rozbieralny, śr. 2,5 mm, dł. 170 mm, ilość: 1 szt.”

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na dostawę 
medycznego  sprzętu  jednorazowego  i  wielorazowego;  znak  sprawy:  17/ZA/11,  na  dzień 
15.06.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespole  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert  nastąpi dnia  15.06.2011 r.  o  godz.  10:30  w siedzibie Zamawiającego-  Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet XV- Siatki chirurgiczne częściowo wchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Siatka chirurgiczna częściowo wchłanialna, kompozytowa, zbudowana 
z monofilamentowych włókien polipropylenowych i 
monofelamentowych włókien poliglekapronowych rozm. 6 cm x 11 cm 
(czas wchalaninia ok.84 dni).
Dopuszcza siatkę cześciowo wchłaniana zbudowaną 
z monofilamentowych włókien polipropylenowych oraz  
monofilamentowych włókien poliktydowych z mikrohaczykami  
wchłaniającymi się ok. 15 miesięcy w rozmiarze 12 cm x 8 cm

szt. 30

2. Siatka systemowa do przepuklin pępkowych, kompozytowa  zbudowana 
z makroporowatej siatki polipropylenowej oraz wchłanialnej siatki 
poliglaktynowe,j rozm. 6,4 cm x 6,4 cm (czas wchłaninia 56-70 dni)
Dopuszcza siatkę do operacji przepuklin pępkowych o średnicy 9 cm 
(okrągła) kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego  
oraz warstwy antyadhezyjnej, separującej trzewia- na bazie kolagenu,  
glikolu polietylenowego i glicerolu, wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

szt. 2

3. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 10x15cm, kształt owalny
Dopuszcza  siatkę kompozytową separującą w rozmiarze 15 x 10 cm,  
kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy 
antyadhezyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu  
polietylenowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni.

szt. 1

4. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 15x20cm
Dopuszcza w Pakiecie XV poz. 4 siatkę kompozytową owalną  
separującą w rozmiarze 20 x 15 cm, kompozytową zbudowaną z  
poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhezyjnej separującej  
trzewia- na bazie kolagenu, glikolu poloetynowego i glicerolu  
wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

szt. 1

5. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 20x25cm, kształt owalny
Dopuszcza siatkę kompozytową owalną separującą w rozmiarze 25x20 

szt. 1
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cm, kompozytową zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz  
warstwy antyadhezyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu,  
glikolu poloetynowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 do SIWZ) wzór umowy został  przez  nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się –  
w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu XV: ................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV: ..................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XVI- Oprzyrządowanie do posiadanej diatermii Aesculap lub równoważne

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Przewód do elektrody biernej jednorazowej szt. 2
2. Przewód monopolarny do laparoskopiii szt. 3
3. Przewód bipolarny do pęset i narzędzi laparoskopowych szt. 10
4. Pęseta bipolarna, prosta, dł. 200 mm, z całkowicie izolowaną 

końcówką, średnica 2 mm, tępa szt. 3
5. Pęseta bipolarna o parametrach równoważnych z pęsetą wg katalogu 

Aesculap GK 644 R szt. 2
6. Przewód bipolarny do narzędzia typu BIPOJET szt. 2
7. Uchwyt do elektrody monopolarnej wielorazowej z dwoma przyciskami szt. 5
8. Przewód do uchwytu elektrod monopolarnych, dł. 3,5 m szt. 10
9. Elektroda nożowa prosta, dł. 22 mm, średnica 4 mm szt. 3
10. Klem bipolarny , dł. 230mm, z całkowicie izolowana końcówką szt. 1
11. Metzenbaum nożyczki bipolarne laparoskopowe z izolowana końcówką 

dł. 420mm, port śr. 5mm szt. 1
12. Elektroda kulkowa sr. 4mm prosta, dł min 10 cm, śr. 4mm

Dopuszcza zaoferowanie elektrody kulkowej prostej o śr. 4 mm, o dł.  
43 mm

           szt
. 2

13. Elektroda kulkowa sr. 6mm prosta, dł min 10 cm, śr. 4mm            szt
. 2         

14. 

Elektroda do konizacji typ żagielek 10x25, śr. 4mm, dł. min.10 cm
Dopuszcza zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, dł. 10 cm,  
rozm. 10 x 10 mm

           szt
. 1         

15. 

Elektroda do konizacji typ żagielek 20x25, dł min 10 cm, śr. 4mm
Dopuszcza zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, dł. 10 cm,  
rozm. 15 x 20 mm

           szt
. 1         

16. 

Elektroda do konizacji typ żagielek 15x25, dł min 10 cm, śr. 4mm
Dopuszcza zaoferowanie elektrody do konizacji typu pętla, dł. 10 cm,  
rozm. 20 x 20 mm

           szt
. 1         

17.
Instrument do podskórnego zamykania powięzi po nacięciu trokarem 
laparoskopowym, rozbieralny, śr. 2,5 mm, dł. 170 mm

           szt
. 1

     Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :
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1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 do SIWZ) wzór umowy został  przez  nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się –  
w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy i  doświadczenia;  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu XVI: ..................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI: ................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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