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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 
Adres strony internetowej (url): www.urazowka.piekary.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: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-06-
22, godzina: 09:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2017-06-26, godzina: 09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: 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: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń. Przedmiot zamówienia została podzielony na 6 części dalej zwanych 
pakietami. Pakiet nr 1 – Zestaw operacyjny 1; Pakiet nr 2– Zestaw operacyjny 2; Pakiet nr 3 – Zestaw operacyjny 3; 
Pakiet nr 4 – Zestaw operacyjny 4; Pakiet nr 5– Osłony; Pakiet nr 6 – Zestaw do wkłuć regionalnych. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych; Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne całe pakiety; PAKIETY 16 wszystkie produkty sterylne muszą 
posiadać na opakowaniu jednostkowym minimum podwójną samoprzylepną etykietę z nr katalogowym, datą ważności , 
numerem serii podane gramatury materiałów są gramaturami minimalnymi każde opakowanie jednostkowe musi 
posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty 
ważności, wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi, ulotki w języku polskim należy przedłożyć katalogi/ ulotki z z 
opisem zaoferowanych wyrobów z których wynika zgodność zaoferowanego towaru z opisem katalogi /strony katalogów 
muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane nr pakietu i pozycji, której dotyczą tolerancja wymiarów: dla serwet na 
stolik Mayo +/2cm dla taśm lepnych +/2cm dla serwet na stolik instrumentariuszki +/10cM wymiary ręczników do 
osuszania rąk 40cm x 40cm +/10cm, podane ilości ręczników w zestawach są ilościami minimalnymi CZAS DOSTAWY trzy
dni robocze dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy REKLAMACJE reklamacje asortymentowe,ilościowe,cenowe muszą 
być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych DOSTAWA TOWARU do apteki szpitalnej lub w inne miejsce wskazane przez 
pracownika apteki szpitalnej Zamawiający dokonuje zamówień na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, 
przekazywanych wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faksu lub pisemnie; CPV 395182008 Prześcieradła 
używane na salach operacyjnych 
W ogłoszeniu powinno być: 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: 3.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń. Przedmiot zamówienia została podzielony na 8 części dalej zwanych 
pakietami. Pakiet nr 1 – Zestaw operacyjny 1; Pakiet nr 2– Zestaw operacyjny 2; Pakiet nr 3 – Zestaw operacyjny 3; 
Pakiet nr 4 – Zestaw operacyjny 4; Pakiet nr 5– Osłony; Pakiet nr 6 – Zestaw do wkłuć regionalnych Pakiet nr 7 – Zestaw
uniwersalny; Pakiet nr 8 – Osłona - 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie 
wymaga składania ofert wariantowych; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne całe 
pakiety; PAKIETY 1-8 wszystkie produkty sterylne muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym minimum podwójną 
samoprzylepną etykietę z nr katalogowym, datą ważności , numerem serii podane gramatury materiałów są gramaturami
minimalnymi każde opakowanie jednostkowe musi posiadać oznaczenie nazwy produktu, kodu produktu jeżeli taki 
istnieje, nazwy podmiotu odpowiedzialnego, serii, daty ważności, wymagane są oznaczenia, instrukcje obsługi, ulotki w 
języku polskim należy przedłożyć katalogi/ ulotki z z opisem zaoferowanych wyrobów z których wynika zgodność 
zaoferowanego towaru z opisem katalogi /strony katalogów muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane nr pakietu i 
pozycji, której dotyczą tolerancja wymiarów: dla serwet na stolik Mayo +/2cm dla taśm lepnych +/2cm dla serwet na 
stolik instrumentariuszki +/10cM wymiary ręczników do osuszania rąk 40cm x 40cm +/10cm, podane ilości ręczników w 
zestawach są ilościami minimalnymi CZAS DOSTAWY trzy dni robocze dla dostaw "pilne" – jeden dzień roboczy 
REKLAMACJE reklamacje asortymentowe,ilościowe,cenowe muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych DOSTAWA 
TOWARU do apteki szpitalnej lub w inne miejsce wskazane przez pracownika apteki szpitalnej Zamawiający dokonuje 
zamówień na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za pomocą poczty 



elektronicznej lub faksu lub pisemnie; CPV 395182008 Prześcieradła używane na salach operacyjnych 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 6 
W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
2 USTAWY PZP Pakiety od 1 do 6: Część katalogu lub opis potwierdzający parametry oferowanych produktów. W celu 
weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ, zamawiający 
wymaga dostarczenia próbek każdego zaoferowanego asortymentu. 
W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Pakiety od 1 do 8: Część katalogu lub opis potwierdzający parametry oferowanych 
produktów. W celu weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 4 do 
SIWZ, zamawiający wymaga dostarczenia próbek każdego zaoferowanego asortymentu. 

II.2) Tekst, który należy dodać 
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7 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 zamówienia są sukcesywne 
dostawy obłożeń Pakiet nr 7 – Zestaw uniwersalny, pakiet zawiera 1 pozycję. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 
395182008, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez 
VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data 
zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 6) INFORMACJE 
DODATKOWE: 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE 
Punkt: 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8 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 zamówienia są sukcesywne 
dostawy obłożeń Pakiet nr 8 – Osłona - 2, pakiet zawiera 1 pozycję. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 395182008, 3)
Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) 
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 


