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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426895819

Osoba do kontaktów:  Sylwia Szypowska

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sprawa nr 56/12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego
Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego
Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 pakietów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33160000  
 33141200  
 33141320  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
56/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_aczajka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-120753   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 169-279918  z dnia:  04/09/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/08/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu :

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia są
dostawy sprzętu medycznego dla
Bloku Operacyjnego Oddziału
Klinicznego
Chirurgii Klatki Piersiowej
i Rehabilitacji Oddechowej
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 21 pakietów.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia są
dostawy sprzętu medycznego dla
Bloku Operacyjnego Oddziału
Klinicznego
Chirurgii Klatki Piersiowej
i Rehabilitacji Oddechowej
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został
podzielony na 22 pakiety.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:(jeżeli dotyczy)

Zamiast:

1. Przystępując do przetargu (tj.
przed złożeniem ofert) Wykonawca
jest obowiązany wnieść wadium.
Wadium
należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:
PKO S.A. V O./Łódź 78 1240 1545
1111 0000 1166 9960
do dnia otwarcia ofert z
zaznaczeniem, którego pakietu
dotyczy oraz z opisem:

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu (tj.
przed złożeniem ofert) Wykonawca
jest obowiązany wnieść wadium.
Wadium
należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:
PKO S.A. V O./Łódź 78 1240 1545
1111 0000 1166 9960
do dnia otwarcia ofert z
zaznaczeniem, którego pakietu
dotyczy oraz z opisem:
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„Wadium na przetarg nieograniczony
na dostawy sprzętu medycznego dla
Bloku Operacyjnego Oddziału
Klinicznego Chirurgii Klatki
Piersiowej i Rehabilitacji
Oddechowej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi, nr sprawy
56/12”.
Wadium podzielone jest na 21
części.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Nr pakietu Wadium
1. 50,00 zł
2. 1 600,00 zł
3. 150,00 zł
4. 750,00 zł
5. 1 200,00 zł
6. 600,00 zł
7. 250,00 zł
8. 3 600,00 zł
9. 3 600,00 zł
10. 4 800,00 zł
11. 4 800,00 zł
12. 50,00 zł
13. 250,00 zł
14. 150,00 zł
15. 500,00 zł
16. 50,00 zł
17. 250,00 zł
18. 100,00 zł
19. 7 800,00 zł
20. 10 000,00 zł
21. 50,00 zł
SUMA 40 600,00 zł
Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki
pieniężne z tytułu wadium faktycznie
wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert, a w
przypadku zabezpieczenia oferty
inna forma
wadium oryginał dowodu wniesienia
wadium będzie załączony do oferty.

„Wadium na przetarg nieograniczony
na dostawy sprzętu medycznego dla
Bloku Operacyjnego Oddziału
Klinicznego Chirurgii Klatki
Piersiowej i Rehabilitacji
Oddechowej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi, nr sprawy
56/12”.
Wadium podzielone jest na 21
części.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Nr pakietu Wadium
1. 50,00 zł
2. 1 600,00 zł
3. 150,00 zł
4. 750,00 zł
5. 1 200,00 zł
6. 600,00 zł
7. 250,00 zł
8. 3 600,00 zł
9A. 1 800,00 zł
9B. 1 800,00 zł
10. 4 800,00 zł
11. 4 800,00 zł
12. 50,00 zł
13. 250,00 zł
14. 150,00 zł
15. 500,00 zł
16. 50,00 zł
17. 250,00 zł
18. 100,00 zł
19. 7 800,00 zł
20. 10 000,00 zł
21. 50,00 zł
SUMA 40 600,00 zł
Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki
pieniężne z tytułu wadium faktycznie
wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert, a w
przypadku zabezpieczenia oferty
inna forma
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2. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada
2000r. O utworzeniu polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
2. Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia, to
jego oryginał musi być załączony
do oferty. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
3. Wykonawca, który nie
zabezpieczy oferty właściwą formą
wadium podlega wykluczeniu z
postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4
Ustawy.
4. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4
Ustawy.
5. Wykonawca traci wadium na rzecz
Zamawiającego, jeżeli zaistnieje
którakolwiek
z przesłanek wymienionych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.

wadium oryginał dowodu wniesienia
wadium będzie załączony do oferty.
2. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada
2000r. O utworzeniu polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 ze zm.)
2. Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia, to
jego oryginał musi być załączony
do oferty. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
3. Wykonawca, który nie
zabezpieczy oferty właściwą formą
wadium podlega wykluczeniu z
postępowania, a
jego oferta zostanie uznana za
odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4
Ustawy.
4. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4
Ustawy.
5. Wykonawca traci wadium na rzecz
Zamawiającego, jeżeli zaistnieje
którakolwiek
z przesłanek wymienionych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna
i finansowa: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność
kredytową na
poziomie :
nr pakietu Zdolność ekonomiczna
1. 1 275,00 zł
2. 40 000,00 zł

Powinno być:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie
środków finansowych lub zdolność
kredytową na
poziomie :
nr pakietu Zdolność ekonomiczna
1. 1 275,00 zł
2. 40 000,00 zł
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3. 3 875,00 zł
4. 19 000,00 zł
5. 30 400,00 zł
6. 15 000,00 zł
7. 6 250,00 zł
8. 90 000,00 zł
9. 90 000,00 zł
10. 120 000,00 zł
11. 120 000,00 zł
12. 900,00 zł
13. 6 000,00 zł
14. 4 000,00 zł
15. 12 000,00 zł
16. 1 000,00 zł
17. 6 250,00 zł
18. 2 500,00 zł
19. 196 000,00 zł
20. 253 500,00 zł
21. 1 500,00 zł
wartości brutto w danym pakiecie
W przypadku składania oferty na
większą ilość
pakietów niż jeden, Wykonawca
zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując
poszczególne kwoty
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
III.2.3)

3. 3 875,00 zł
4. 19 000,00 zł
5. 30 400,00 zł
6. 15 000,00 zł
7. 6 250,00 zł
8. 90 000,00 zł
9A. 45 000,00 zł
9B. 45 000,00 zł
10. 120 000,00 zł
11. 120 000,00 zł
12. 900,00 zł
13. 6 000,00 zł
14. 4 000,00 zł
15. 12 000,00 zł
16. 1 000,00 zł
17. 6 250,00 zł
18. 2 500,00 zł
19. 196 000,00 zł
20. 253 500,00 zł
21. 1 500,00 zł
wartości brutto w danym pakiecie
W przypadku składania oferty na
większą ilość
pakietów niż jeden, Wykonawca
zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując
poszczególne kwoty
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
III.2.3)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

Wykonanie z należytą starannością
w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, min. 1
dostawy rodzajowo odpowiedniej o
wartości brutto
minimum:

Powinno być:

Wykonanie z należytą starannością
w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, min. 1
dostawy rodzajowo odpowiedniej o
wartości brutto
minimum:
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nr pakietu Wartość dostaw
1. 1 275,00 zł
2. 40 000,00 zł
3. 3 875,00 zł
4. 19 000,00 zł
5. 30 400,00 zł
6. 15 000,00 zł
7. 6 250,00 zł
8. 90 000,00 zł
9. 90 000,00 zł
10. 120 000,00 zł
11. 120 000,00 zł
12. 900,00 zł
13. 6 000,00 zł
14. 4 000,00 zł
15. 12 000,00 zł
16. 1 000,00 zł
17. 6 250,00 zł
18. 2 500,00 zł
19. 196 000,00 zł
20. 253 500,00 zł
21. 1 500,00 zł
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

nr pakietu Wartość dostaw
1. 1 275,00 zł
2. 40 000,00 zł
3. 3 875,00 zł
4. 19 000,00 zł
5. 30 400,00 zł
6. 15 000,00 zł
7. 6 250,00 zł
8. 90 000,00 zł
9A. 45 000,00 zł
9B. 45 000,00 zł
10. 120 000,00 zł
11. 120 000,00 zł
12. 900,00 zł
13. 6 000,00 zł
14. 4 000,00 zł
15. 12 000,00 zł
16. 1 000,00 zł
17. 6 250,00 zł
18. 2 500,00 zł
19. 196 000,00 zł
20. 253 500,00 zł
21. 1 500,00 zł
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IIV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:(w przypadku dialogu
konkurencyjnego)

Zamiast:
09/10/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/11/2012   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
10/10/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/11/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
10/10/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/11/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dokonuje modyfikacji ilości części zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia określonych w
Załączniku B. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sprawa nr 56/12. Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro
na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i
Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Część nr : 1 Nazwa : Pakiet nr 1
1) Krótki opis:
1 Mankiety do profilaktyki zakrzepicy żył głębokich średnie op 5szt. -10 op.
2 Mankiety do profilaktyki zakrzepicy żył głębokich duże op 5szt. -5 op.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
1) Krótki opis:
1) Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 12
-20 szt.
2) Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 14
-40 szt.
3) Rurki silikonowe wewnątrztchawicze do protezowania tchawicy w niepoeracyjnych guzach tchawicy rozm. 16
-20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 3 Nazwa : Pakiet nr 3
1) Krótki opis:
1. Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w
komplecie z poprzeczką rozm. 32 -5 szt.
2. Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w
komplecie z poprzeczką rozm.34 -5 szt.
3. Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w
komplecie z poprzeczką rozm. 36 -5 szt.
4. Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w
komplecie z poprzeczką rozm. 38 -5 szt.
5. Płytki rekonstrukcyjne mostka, metalowe ze stali szlachetnych do operacji plastycznej szewskiej klatki w
komplecie z poprzeczką rozm.40 -5 szt.
6. Poprzeczka S=16 g=2,5 -50 szt.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 4 Nazwa : Pakiet nr 4
1) Krótki opis:
1 Stapler naczyniowy Typu Endo GIA do nowoczesnej operacji VATS - lobectomia 30 - 2,5 op.a 6szt, zszywki
tytanowe - 20 op.
2 Stapler naczyniowy Typu Endo GIA do nowoczesnej operacji VATS - lobectomia 45 - 2,5 op.a 6 szt, zszywki
tytanowe - 20 op.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33160000
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet nr 5
1) Krótki opis:
1. Zaworek jednorazowy do odsysania przy pleuroskopie -100 szt.
2. Końcówka jednorazowa do kanału roboczego pleuroskopu - -100 szt.
3. Trokar jednorazowy giętki 8mm dł 10 cm do pleuroskopu -200 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33160000
Część nr : 6 Nazwa : Pakiet nr 6
1) Krótki opis:
1. Jednorazowy, sterylny zestaw do sztucznego karmienia z łącznikiem Y 200 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
3) Wielkość lub zakres:
200 szt.
Część nr : 7 Nazwa : Pakiet nr 7
1) Krótki opis:
Prowadnik ze stali nierdzewnej do zakładania stentu przełykowego, sterylny, jednorazowy 250 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
3) Wielkość lub zakres:
250 szt.
Część nr : 8 Nazwa : Pakiet nr 8
1) Krótki opis:
1. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa z ostrogą rozm. 35 -300 szt.
2. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa z ostrogą rozm. 37 -300 szt.
3. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa z ostrogą rozm. 39 -300 szt.
4. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
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oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa z ostrogą rozm. 41 -300 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 9A Nazwa : Pakiet nr 9A
1) Krótki opis:
1. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 35 -150 szt.
2. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 37 -150 szt.
3. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 39 -150 szt.
4. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 41 -150 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 9B Nazwa : Pakiet nr 9B
1) Krótki opis:
1. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny) z dwoma balonami
kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 35 -150 szt.
2. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny) z dwoma balonami
kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 37 -150 szt.
3. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny) z dwoma balonami
kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 39 -150 szt.
4. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami (mankiet oskrzelowy S-kształtny)z dwoma balonami
kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej prawa bez ostrogi rozm. 41 -150 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
1) Krótki opis:
1. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa z ostrogą rozm. 35 -400 szt.
2. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa z ostrogą rozm. 37 -400 szt.
3. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa z ostrogą rozm. 39 -400 szt.
4. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa z ostrogą rozm. 41 -400 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
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Główny przedmiot 33100000
Część nr : 11 Nazwa : Pakiet nr 11
1) Krótki opis:
1. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa bez ostrogi rozm. 35 -400 szt.
2. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa bez ostrogi rozm. 37 -400 szt.
3. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa bez ostrogi rozm. 39 -400 szt.
4. Rurka z przezroczystego PCV z dwoma mankietami niskociśnieniowymi z dwoma balonami kontrolnymi z
oznaczeniem barwnym drogi oskrzelowej i tchawiczej lewa bez ostrogi rozm. 41 -400 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 12 Nazwa : Pakiet nr 12
1) Krótki opis:
1. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem rozm. 6 -30 szt.
2. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem rozm. 7 -30 szt.
3. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem rozm. 8 -30 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Sprawa nr 56/12. Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro
na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i
Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Część nr : 13 Nazwa : Pakiet nr 13
1) Krótki opis:
1. Rurka tracheostomijna zbrojona z regulacją wysokości rozm.7 -20 szt.
2. Rurka tracheostomijna zbrojona z regulacją wysokości rozm.8 -20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 14 Nazwa : Pakiet nr 14
1) Krótki opis:
1. Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa lewa rozm 7,5 -10 szt.
2. Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa lewa rozm 8,5 -10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 15 Nazwa : Pakiet nr 15
1) Krótki opis:
1. Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa prawa rozm 7,5 -30 szt.
2. Rurka tracheostomijna typu Tracheopart dwuświatłowa prawa rozm 8,5 -30 szt.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
Część nr : 16 Nazwa : Pakiet nr 16
1) Krótki opis:
Cewnik dwudrożny, usztywniony mandrynem; skalowany; dł 40 cm; pakowany sterylnie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141200
3) Wielkość lub zakres:
10 szt.
Część nr : 17 Nazwa : Pakiet nr 17
1) Krótki opis:
"Zestaw do nakłuć opłucnej.
trzy igły o średnicach 14G/16G/18G
kranik trójdrożny wyposażony w przyłącze luer-lock
strzykawka trzyelementowa o pojemności 50-60ml Luer-Lock
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
3) Wielkość lub zakres:
500 szt.
Część nr : 18 Nazwa : Pakiet nr 18
1) Krótki opis:
Jałowy czyścik do elektrod
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000
3) Wielkość lub zakres:
2000 szt.
Część nr : 19 Nazwa : Pakiet nr 19
1) Krótki opis:
1. "Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarze 11G / 9G / 8G dł 100 mm lub 150 mm
ergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blokujacym przypadkowe wysunięcie
się mandrynu,
igła z piecioma krawędziami tnacymi pozwalających na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej
sonda umożliwiajaca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle
łącznik Luer - Lock umożliwiajacy podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 - 20 ml
dodatkowy korek ( zabezpieczenie przed wypływem szpiku) wprowadzany w miejsce trokara
wypychacz bioptatu z prowadnikiem
zatyczka Luer - Lock
igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej
" -2 000 szt.
2. "Igła do punkcji mostka w rozmiarze 16G /15G/ 14G dł. 50 mm lub 70 mm
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płynna regulacja głebokości nakłucia
ergonomiczny, zdejmowany uchwyt motylkowy
ostrze skośne
łącznik Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek opojemnościach od 5 - 20 ml
mandryn ze wskażnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji
igła wykonana z materiału o zwiększonej odporności mechanicznej
" -10 000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141320
Część nr : 20 Nazwa : Pakiet nr 20
1) Krótki opis:
1. Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm.
Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej,
grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). -200 szt.
2. Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej,
grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. -200 szt.
3. Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej
(2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek
wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. -50 szt.
4. Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek
przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej
(2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek
wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. -50 szt.
5. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację
wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w
technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). -50 szt.
6. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację
wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm
po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w
technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). -50 szt.
7. Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem (wysokość
otwartej zszywki 3,5 mm i 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. -50 szt.
8. Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm (wysokość zszywki
otwartej 3,5 mm i 4,8). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. -50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33160000
Część nr : 21 Nazwa : Pakiet nr 21
1) Krótki opis:
Igła Veresa 150 mm jednorazowa
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
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Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141320
3) Wielkość lub zakres:
10 szt.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-142460


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



