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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 9 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 pytanie oraz dokonuje
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie XVII poz. 20 kleszczyki o długości 330 mm, a nie jak
w SIWZ 310 mm? Pozostałe parametry opisu bez zmian.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XVII poz. 20 kleszczyki o długości 330 mm. Pozostałe
parametry opisu bez zmian
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet XVII- Akcesoria laparoskopowe do posiadanych narzędzi f-my RUDOLF lub równoważne

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO VAT

WARTO ŚĆ
BRUTTO PRODUCENT

1. Elektroda monopolarna, haczykowa w kształcie "L", z izolacją do
zgięcia, Ø 5 mm, dł. 330 mm, autoklawowalny

szt. 1

2. Disektor laparoskopowy atraumatycznie ząbkowany,Ø 5mm, wkład
metalowy do narzędzia laparoskopowego firmy RUDOLF lub
równoważne ,autoklawowalny

szt. 1

3. Kleszcze laparoskopowe do jelita długie bransze okienkowe, poprzeczne
rowki, Ø  5 mm, dł 330mm, 3 - częściowe , rączka z blokadą,
autoklawowalne

szt. 1

4. Worek laparoskopowy do pobierania materiału operacyjnego, składający
się z tuby i woreczka z możliwością rozłączenia, pojemność min. 250ml,
rozmiar 90x152mm, rączka umożliwiająca szybkie rozłożenie w polu
operacyjnym

szt. 15

5. Worek laparoskopowy do pobierania materiału operacyjnego składający
się z tuby i woreczka z możliwością rozłączenia, pojemność min. 500ml,
rozmiar 135x156mm, rączka umożliwiająca szybkie rozłożenie w polu
operacyjnym

szt. 30

6. Płyn do optyk Anti-Fog z samoprzylepną gąbką, szt. 10
7. Laparoskopowa cienka igła do aspiracji z zakończeniem Luer-Lock, Ø

5mm, dł 330mm
szt. 10

8. Dreny do pompy ssąco - płuczącej laparoskopowej firmy Rudolf, kpl
wraz z adapterami , siliconowe autoklawowalne

szt. 4

9. Trokar do endoskopii lekki niemetalowy z tworzywa PEEK,  płaszcz
gwintowany, z zaworem do insuflacji, wyposażony w wewnętrzną
piramidalną  silikonową zastawkę, śr. 5,5 mm, długość 140 mm, z
obturatorem piramidalnym dł 140mm, autoklawowalny

kpl. 3

10. Trokar do endoskopii lekki niemetalowy z tworzywa PEEK,  płaszcz
gwintowany, z zaworem do insuflacji, wyposażony w wewnętrzną
piramidalną  silikonową zastawkę, śr. 11 mm, długość 140 mm, z
obturatorem piramidalnym dł 140mm, autoklawowalny

kpl. 2

11. Trokar do endoskopii metalowy,  płaszcz gwintowany, z zaworem do
insuflacji, wyposażony w wewnętrzną piramidalną  silikonową zastawkę,

kpl. 1
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śr. 15 mm, długość  95 mm, z obturatorem piramidalnym ,
autoklawowalny

12. Kleszcze laparoskopowe długie bransze okienkowe owalne rowkowane,
poprzeczne rowki, Ø  10 mm, dł 450mm, 3 - częściowe , rączka z
blokadą, autoklawowalne

szt. 1

13. Kleszcze laparoskopowe bransze typu Babcock , Ø  10 mm, dł 450mm,
3 - częściowe , rączka z blokadą, autoklawowalne

szt. 1

14. Kleszcze laparoskopowe Meryland długie bransze, Ø  5 mm, dł 450mm,
3 - częściowe , rączka z blokadą, autoklawowalne

szt. 1

15. Kleszcze laparoskopowe do jelita długie bransze okienkowe, poprzeczne
rowki, Ø  5 mm, dł 450mm, 3 - częściowe , rączka z blokadą,
autoklawowalne

szt. 1

16. Kleszcze laparoskopowe DeBakey atraumatyczne, szczęka dł 24mm, Ø
5 mm, dł 450mm, 3 - częściowe , rączka z blokadą, autoklawowalne

szt. 1

17. Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, zagięte w lewo, bransze
utwardzane, Ø  5 mm, dł 450mm, 3 - częściowe , rączka bez blokady,
autoklawowalne

szt. 1

18. Elewator do wątroby pięcio palczasty, palce składane rozchylane z
rączki,   Ø  10 mm, długość robocza 390mm,  autoklawowalny

szt. 1

19. Tuba ssąco - płucząca z rączką , dren płuczący pod kątem 90 st, dren
ssący ustawiony na wprost, zawór kulkowy, rurka z czterema otworami
na końcu wkręcana w rączkę długość robocza 500 mm x 1szt , igła
punkcyjna Ø  5 mm wkręcana w rączkę długość robocza 330mm x 1szt;
autoklawowalna

kpl. 1

20.

Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne,
obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku, ergonomiczna rękojeść z
blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm
Dopuszcza kleszczyki o długości 330 mm       szt. 1  

21. Igła VERESSA dł. 20 cm       szt. 2
22. Metalowy cewnik ginekologiczny nr 10 Ø 3 1/3 mm       szt. 2
23. Metalowy cewnik ginekologiczny nr 12 Ø 4 mm       szt. 2

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.
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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 XVII: ............................................................................................................................................................................... złotych netto

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

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

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


