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POWIADOMIENIE
o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisdw SIWZ w postgpclwanIu prowildzonym w trybie przetarg nfleogr;rniczony, na:

Dostawe sprzetu i wyposaienia medycznego do SIP ZOZ Siedlce, w ramach projekltu "il)oprawa
jakoSci udzielanyctr Swiadczeri zdnowo'tnych popnzez przebudowq Bloku Openacyjnrego i Oddziatu

Ane:;tezjologiiitntensywnejTerapiiz dostosowanienn infrastrukturv oraz zakupenn sprzqtu
rnedycznego oraz utworzenie Oddziafu Rehabilitacji Kardilologicznej stacjonarnej i rdziennej wrazz

doposaienierm w specjalistyczny siprzqt medyczny w SPZOZ w Siedlcach"" Przetarg nr ll .

Zamawiajqr:y, dzialajqc na podsterwie art,38 ust" 4 u:;tawy z dnia 29 stycznia il0O4 roku Prawo

,Zam6wieri Fublicznych (t.j. Oz. U. z 2OI8 r. pc)Z. 1986 z poin. zm.), w porstqpowaniu prow'radzonym w

trybie przetargu nierogranir:zonego, dokonuje zmiirn zapistiw specyfikacji istotrrych warunk6w
;rarm6wienia w nastqp ujqcyrn zakresie:

;Zqmowicrjqcy modyf,tkuje treii SIWZ - zt^lqcznik nr 4 minimolne wymcrganicr tec:,hniczne, w

t't dstq p uj qcy m zo kre si e :

7-qdanie n11 DOSTAW'A I INSTALACJA PLATFORMY ELEKTROCHIRURGICZ^\EJ Z'S\/STEAlEh4 ,r:AMYKANIA

,N.ACZv', N O R AZ R E S E K rC.l fi B t P O LA R N fi
Zmienio siq' zapisy w tobeli: Zestowienie poromettr6w techniczno - eksploatacyjnyt:h, czqit -

ie dodatk<twe plotformy chirurgicznej, w n qL

Lp" Parametry'warunek

Warto6i

wymagana /
punktacja

Wvpei'nia olirrent
Potwierdzenie
wymagalnolicii

lraklhial

Uwagi
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t

Narzqrdzie do uszr:zelniania i rozdzierlania naczy(i i pqczk6w

tkankowych, cl'fugodi 37 cm, irednica trzonu 5 rnm, szczqki

zakrzywione, aktywowany rqcznie lub no2nie, z:

wbudowanym no2em, z przewodem, obracanyrn trzonem -

6 sztu k

TAK

2

Jednorazowy instrurrent do zamykania naczyti

krwionodnych do rirr-.rJnicy 7mm wt;lcznie o dlugo6ci 2t cm z

wbudowanym no2em (ciqcie mech;lniczne), aktywna czqSi

19,5mm, aktywowany wtqcznikiem rQcznym berz blokady, z

powtc,kq antyadhez'yjnq - 2O 5 sztuk

TAK

3

Narzqdzier do uszr:zerlniania i rozdzielania naczyri i pqczk6w

tkankrrwych, dtueloii 23 cm, Srednica trzonu 5 rnm, szc;;:qki

zakrzy'wione, aktywowany rqcznie lub no2nie, z

wbudrlwanym no2em, z przewodern, obracanytn trzonom -

2€-.6 sztuk

TAK

LISPTOZ Siedlce, sporz. Robett Misiak



Narzqdziel do zabieg6w klasycznych do ut;zczelniilnia i

rozdzielania naczyd oraz pqczk6w tkankowych ,ru systemie

zamyl,lania naczyti do 7mm wlqcznie, dlul3o6i 113 cm, trzon

obrac,any o 180 stopni, szczqki zakrzywione pod kqtem L4

stopn i, ur uchamianiie systernu za mykania naczyfl

wtqcznikiem rqcznynn lub no2nym, szczqk.i z wbr;dowanym

no2ent, narzqdziel z wbudowanym przewodem - 2S5 sztuk

sztu k

Jednorazowa pqtla'wolfranrowa 20mm x 15mnl, dt. 13cm -

5S 101 sztuk sztuk

Uchwyt monopolarny wielorazowy z elekltrodq no2owE,

dwoma przyciskaml r:iqcie i koagulacja, przetqc:znikiem

kotyslcowym, przewodem o d|.4,6 m, ztqczem l,r6jbolcowym

kornpatybilnym z goneratorem Valleylab oraz r:rlektrodami z

typoviym trzonkient 2,4mm - 5+ 10 sztuk sztul'l

z'adonie nr 4 DosTAl,4/A PRZEWOZ\t\TOO APARATU R1-G - 1" SZT.

Wykreila siq z tabeli: Zestawienie porometr6w techniczno - eksploatacyinych, FozYctirz nr :1.1- oroz 27 -

rt4.
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