
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Α

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
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Chojnice, 22 grudnia 2008 r. 

 

 

Podmioty biorące udział 
       w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1-50/08   zamówienia publicznego 

 

 

 

 Zamawiający w związku z art. 38 ust. 4 informuje o dokonaniu zmiany  

w zakresie załącznika nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W załączniku nr 2 rozszerzono zakres zadania nr 2 o kolejną pozycję (było w zad.  

 14 pozycji, a po wprowadzeniu zmiany zadania jest 15 pozycji).  

 W związku z powyższym Zamawiający przedłuża okres składania ofert do 

dnia 5 stycznia 2009 roku do godziny 10:00, otwarcie ofert 5 stycznia 2009 godz. 

11:00. 

 

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)  oraz 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy w zakresie zadania nr 

2 (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

 

 

      Z poważaniem 

       Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych 

       Maria Nieżorawska 
 

 

 

 

 

 

 

 

M.C. 

REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        90 106000760000321000153845 
 



szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -formularz cenowy Zał. nr 2

Lp. Nazwa towaru ilośc na 
24 m-ce

Cena 
jedn. 
netto

Cena 
jedn. 
brutto

wartość 
netto VAT wartość 

brutto

Nazwa 
handlowa/pr

oducent

Numer 
katalogowy

zadanie nr 2

1 Zacisk nożyczkowy na dreny (plastikowy 
jednoraz.)

30

2 Cewnik do odsysania dróg oddechowych w 
układzie zamkniętym

do intubacji
12/57 cm 50
14/57 cm 70

do tracheostomii
14/30 cm 20

3 Dreny jałowe 260
4 zestaw do leczenia zatok nosa 20
5 Łącznki do drenów 5 sin sterylny 100
6 Łącznik z koncówką luer sterylny 100
7 Filtry do ssaka typu ATMOS C401 130

8 Filtry do ssaka pracującego z laparoskopem 
typ OLYMPUS niejałowe 40

9
Filtry do ssaka pracujacego z laparoskopem 
typ STORZ niejałowe 40

10
Ratunkowy zestaw do bezpiecznej 
konikotomii 5

11 Przedłużacz do rozdzielacza M/M dł. 15 cm 250

Załąccznik nr 2 z dokonanymi zmianami



szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -formularz cenowy Zał. nr 2

12

Dren z tropkarem tępym o oznaczeniu 
rozmiaru w 3 miejscach: na drenie, na 
chwycie trokara i łączniku. Dren wykonany 
ze sztywnego, odpornego na załamania i 
gładko wykończonego PCV z niebieska linią 
radiologiczną z zaoblonym końcem i gładko 
wykończonym, z o

95

13

zestaw do cystostomii zawiarający kateter 
typu Pigtail, iglę rozrywalną kołnierz 
mocujący, styrzykawkę 10 ml skalpel i 
opaskę rozmiar do wyboru zamawiającego

6

14

kaniula dla dzieci i noworodków 24G i 26 G 
bez portu górnego wykonana z PTFE ze 
zdejmowanym uchwytem ułatwiającym 
wprowadzenie kaniuli do naczynia widoczna 
w USG - przepływ 13 mm/min.( na 
opakowaniu fabrycznym wydrukowana 
informacja o braku zawartości PCV

1200

15

Zestaw infuzyjny do pomp infuzyjnych 
ARSENA ALARIS z filtrem 15 um w komorze 
kroplowej, zaciskiem rolkowym i zaworem 
sprawdzenia zwrotnego typu Luer (210 cm) 
Odpowiedni do przprowadzenia infuzji 
grawitacyjnej  symbol art.. 273-004

5000

suma

………………………… ………………………………………………
miejscowość i data pieczątka i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy
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Oferent ......................................... 
...................................................... 
...................................................... 
NIP ................................................ 
Tel/fax .......................................... 
 
 
 

 
OFERTA 

 
 
Dla:  
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 
 

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, których rodzaj jest zgodny  
z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 3 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 
warunki graniczne) oraz załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy)do oferty. 

2. Cena oferowana: 
 

 cena łączna oferty: …………….. słownie: ………………………………………………................ 
oraz w ramach poszczególnych pakietów: 

 zadanie 1: ...................... słownie: ................................................................................ 
 zadanie 2 
 pozycja 1: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 2: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 3: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 4: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 5: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 6: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 7: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 8: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 9: ...................... słownie: ................................................................................ 
 pozycja 10: .................... słownie: ................................................................................. 
 pozycja 11: .................... słownie: ................................................................................. 
 pozycja 12: .................... słownie: ................................................................................. 
 pozycja 13: .................... słownie: ................................................................................. 
 pozycja 14: .................... słownie: ................................................................................. 
 pozycja 15: .................... słownie: ................................................................................. 
 zadanie 3: ...................... słownie: ................................................................................ 
 zadanie 4: ..................... słownie: ................................................................................ 

Powyższe ceny zawierają podatek VAT. 
 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert. 

4. Oferowany termin płatności: 90 dni.  
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 
 

a) Załącznik nr 1  ……………………… 
b) Załącznik nr 2 ……………………… 
c) Załącznik nr 3 ……………………… 
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d) Załącznik nr 4 ……………………… 
e) Załącznik nr 5  ……………………… 
f) Załącznik nr 6  ……………………… 
 
 

 
 
 
 
..............................................................     ………....................................................... 

 MIEJSCOWOŚĆ I DATA      PODPIS I PIECZĘĆ UPRAWNIONEGO 
PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 



Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 373277-2008 z dnia 2008-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych materiałów 
medycznych 
Termin składania ofert: 2008-12-30  

 

Numer ogłoszenia: 375441 - 2008; data zamieszczenia: 22.12.2008 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 373277 - 2008 data 19.12.2008 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 
10, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącznikI. 
• W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - dopuszcza się możliwość 
składania ofert na poszczególne pozycje (14 pozycji) 1) Krótki opis ze wskazaniem 
wielkości lub zakresu zamówienia: zacisk nożyczkowy na dreny, cewnik do odsysania 
dróg oddechowych w układzie zamkniętym, dreny jałowe, zestaw do leczenia zatok 
nosa, łączniki do drenów 5 sin sterylny, filtry do ssaka, ratunkowy zestaw do 
bezpiecznej konikotomii, zestaw do cystostomii, kaniula dla dzieci i noworodków. 

• W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - dopuszcza się możliwość 
składania ofert na poszczególne pozycje (15 pozycji) 1) Krótki opis ze wskazaniem 
wielkości lub zakresu zamówienia: zacisk nożyczkowy na dreny, cewnik do odsysania 
dróg oddechowych w układzie zamkniętym, dreny jałowe, zestaw do leczenia zatok 
nosa, łączniki do drenów 5 sin sterylny, filtry do ssaka, ratunkowy zestaw do 
bezpiecznej konikotomii, zestaw do cystostomii, kaniula dla dzieci i noworodków 
zestaw infuzyjny do pomp infuzyjnych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 3.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub ofert: 30.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (Dział zamówień 
publicznych, pok. 119). 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 5.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny 
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice (Dział zamówień 
publicznych, pok. 119). 

 



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Α

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

 

Chojnice, 23 grudnia 2008 r. 
 
 

Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-2/50/08    zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych II. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 
Pytanie nr 1: Pakiet nr 1 poz. 13 Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania drenu 
Kehra w opakowaniu papier - folia gwarantującym zachowanie sterylności wyrobu. Prosimy 
również o określenie rozmiarów drenów z uwagi na znaczne zróżnicowanie cenowe. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu Kehra w opakowaniu 
papier – folia gwarantującym zachowanie sterylności wyrobu. Natomiast rozmiary drenów są 
określone w załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

 
 

Z poważaniem 
       Dyrektor  
       Leszek Bonna
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M..C. 
 

 

REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                       91 1060 0076 0000 3210 0015 3845 


