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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
23118096000000, ul. Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 757 449 033, e-mail pcz@pcz.org.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.pcz.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów medycznych dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Produkty objęte zamówieniem
podzielone są na pięćdziesiąt cztery (54) pakiety stanowiące odrębne części zamówienia: Część
1. Jednorazowy sprzęt medyczny Część 2. Rękawice Część 3. Strzykawki Część 4. Igły, kaniule,
przyrządy do przetoczeń Część 5. Cewniki, zgłębniki Część 6. Maski: anestetyczne, z drenem do
podawania tlenu, z nebulizatorem; nabulizatory Część 7. Materiały z fizeliny Część 8.
Prześcieradło wzmocnione Część 9. Podkład nieprzemakalny Część 10. Opaska identyfikacyjna
Część 11. Włóknina do pakowania zestawów Część 12. Fartuch operacyjny, sterylny Część 13.
Serwety Część 14. Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych z fartuchami Część 15.
Tupfery Część 16. Dreny do ssaka, wkłady jednorazowe, zestawy do odsysania Część 17. Filtry

sterylne do aparatów Część 18. Obwody sterylne oddechowe do respiratora i do znieczuleń
Część 19. Łącznik typu "martwa przestrzeń" Część 20. Elektrody do monitorowania
krótkoterminowego Część 21. Rurki intubacyjne Część 22. Zestawy do żył centralnych Część 23.
Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Część 24. Zestaw do infuzji Część 25. Linia do
próbkowania gazów anestetycznych Część 26. Paski do glukometrów Część 27. Pojemniki do
odsysania ran pooperacyjnych Część 28. Pojemnik na odpady medyczne i niebezpieczne Część
29. Strzykawki do pomp Część 30. Papier krepowany do sterylizacji Część 31. Rękawy
papierowo-foliowe Część 32. Taśmy do zamykania pakietów Część 33. Komplet operacyjny
Część 34. Koszula dla pacjenta Część 35. Zestaw serwet do cięcia operacyjnego Część 36.
Zestaw serwet do porodu z kieszenią na płyny Część 37. Zestaw serwet do porodu bez kieszeni
na płyny Część 38. Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych Część 39. Kompresy
gazowe jałowe Część 40. Serweta operacyjna Część 41. Zestawy do opaskowania żylaków
przełyku Część 42. Pojemniki na wycinki histopatologiczne Część 43. Worki do zbiórki moczu
Część 44. Wziernik ginekologiczny Część 45. Pojemniki na kał i mocz Część 46. Klipsownica
endoskopowa Część 47. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe Część 48. Pętla do podwiązywania
polipów Część 49. Pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i polipów Część 50. Szyny
Kramera Część 51. Ręcznik jednorazowy Część 52. Probówki oraz igły do pobierania krwi
Część 53. Kapilary Część 54. Łyżki do laryngoskopu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w Formularzach
asortymentowo-cenowych (Załączniki nr 1.1-1.54 do Formularza oferty).
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów
medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Produkty objęte
zamówieniem podzielone są na pięćdziesiąt sześć (56) pakietów stanowiących odrębne części
zamówienia: Część 1. Jednorazowy sprzęt medyczny Część 2. Rękawice chirurgiczne Część 3.
Strzykawki Część 4. Igły, kaniule, przyrządy do przetoczeń Część 5. Cewniki, zgłębniki Część 6.
Maski: anestetyczne, z drenem do podawania tlenu, z nebulizatorem; nabulizatory Część 7.
Materiały z fizeliny Część 8. Prześcieradło wzmocnione Część 9. Podkład nieprzemakalny Część
10. Opaska identyfikacyjna Część 11. Włóknina do pakowania zestawów Część 12. Fartuch
operacyjny, sterylny Część 13. Serwety Część 14. Zestaw uniwersalny do zabiegów
chirurgicznych z fartuchami Część 15. Tupfery Część 16. Dreny do ssaka, wkłady jednorazowe,
zestawy do odsysania Część 17. Filtry sterylne do aparatów Część 18. Obwody sterylne
oddechowe do respiratora i do znieczuleń Część 19. Łącznik typu "martwa przestrzeń" Część 20.
Elektrody do monitorowania krótkoterminowego Część 21. Rurki intubacyjne Część 22. Zestawy

do żył centralnych Część 23. Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia Część 24. Zestaw do
infuzji Część 25. Linia do próbkowania gazów anestetycznych Część 26. Paski do glukometrów
Część 27. Pojemniki do odsysania ran pooperacyjnych Część 28. Pojemnik na odpady medyczne
i niebezpieczne Część 29. Strzykawki do pomp Część 30. Papier krepowany do sterylizacji
Część 31. Rękawy papierowo-foliowe Część 32. Taśmy do zamykania pakietów Część 33.
Komplet operacyjny Część 34. Koszula dla pacjenta Część 35. Zestaw serwet do cięcia
operacyjnego Część 36. Zestaw serwet do porodu z kieszenią na płyny Część 37. Zestaw serwet
do porodu bez kieszeni na płyny Część 38. Zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych
Część 39. Kompresy gazowe jałowe Część 40. Serweta operacyjna Część 41. Zestawy do
opaskowania żylaków przełyku Część 42. Pojemniki na wycinki histopatologiczne Część 43.
Worki do zbiórki moczu Część 44. Wziernik ginekologiczny Część 45. Pojemniki na kał i mocz
Część 46. Klipsownica endoskopowa Część 47. Kleszcze biopsyjne kolonoskopowe Część 48.
Pętla do podwiązywania polipów Część 49. Pętla z siateczką do usuwania ciał obcych i polipów
Część 50. Szyny Kramera Część 51. Ręcznik jednorazowy Część 52. Probówki oraz igły do
pobierania krwi Część 53. Kapilary Część 54. Łyżki do laryngoskopu plastykowe Część 55.
Rękawice diagnostyczne Część 56. Łyżki do laryngoskopu metalowe Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i w Formularzach asortymentowo-cenowych (Załączniki nr 1.1-1.56 do Formularza oferty).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załaczniki
Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych
W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Rękawice
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Rękawice chirurgiczne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych
W ogłoszeniu jest: Część nr: 54 Nazwa: Łyżki do laryngoskopu
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 54 Nazwa: Łyżki do laryngoskopu plastykowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.

Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: 1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp. 2) W przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego
stanu prawnego. 3) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej
stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4) W przypadku zaistnienia
sytuacji określonej w pkt 3), Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać
będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie
wprowadzenia aneksu do umowy. 5) Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 6) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
przepisu pkt 5) podlega unieważnieniu.
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zmiany umowy 1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp. 2)
W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane
do obowiązującego stanu prawnego. 3) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy
stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu)
stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4) W
przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 3), Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia
brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i
wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 5) W przypadku zmiany w okresie
obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie może ulec zmianie. 6) W przypadku
zaistnienia sytuacji określonej w pkt 5), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny,
umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości

minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto
propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów,
powodujących zmianę wynagrodzenia. 7) Wniosek, o którym mowa w pkt 6) musi zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu
do umowy. 8) Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności. 9) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt 8) podlega unieważnieniu.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Informacje dotyczące ofert częścowych
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 55 Nazwa: Rękawice diagnostyczne 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 Części 55 jest dostawa rękawic określonych w Formularzu
asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1.55. do Formularza oferty. 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 33140000-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)
Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załączniki
Punkt: Informacje dotyczące ofert częściowych
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 56 Nazwa: Łyżki do laryngoskopu
metalowe 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 Części 56 jest dostawa łyżek do laryngoskopu określonych

w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 1.56. do Formularza oferty. 2) Wspólny
Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 33190000-8 3) Wartość części zamówienia(jeżeli
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas
trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data
zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 100,00 6) INFORMACJE
DODATKOWE:

