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Ogłoszenie nr 500177419-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Grójec:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 592797-N-2018 

Data: 20/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14220354600000, ul. Ks.

Piotra Skargi  10, 05-600   Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 664 91 01, e-mail

renata.kazusek@pcmg.pl, faks 48 664 21 81. 

Adres strony internetowej (url): www.pcmg.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Część nr 2 – Opaski L.p. Opis przedmiotu zamówienia J. miary Ilość 1

Opaska wiskozowa-dziana 4mx5cm (+/-1cm) szt. 500 2 Opaska wiskozowa-dziana 4mx10cm

(+/-1cm) szt. 20000 3 Opaska wiskozowa-dziana 4mx15cm (+/-1cm) szt. 10000 4 Opaska elast.z

zapinką 4mx10cm (+/-1cm) szt. 1500 5 Opaska elast.z zapinką 4mx12cm (+/-1cm) szt. 100 6

Opaska elast.z zapinką 4mx15cm (+/-1cm) szt. 2100 7 Opaska gips.szybkowiążąca szer.14-15cm

x 3m szt. 700 8 Opaska gips.szybkowiążąca szer.12-13cm x 3m szt. 800 9 Opaska

gips.szybkowiążąca szer.10-11cm x 3m szt. 400 10 Opaska podgips.wisk.3m x 6-7cm szt. 80 11

Opaska podgips.wisk.3m x 10-11cm szt. 300 12 Opaska podgips.wisk.3m x 12-13cm szt. 400 13

Opaska podgips.wisk.3m x 15-16cm szt. 400 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr 2 – Opaski I L.p. Opis przedmiotu zamówienia J. miary
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Ilość 1 Opaska gips.szybkowiążąca szer.14-15cm x 3m szt. 700 2 Opaska gips.szybkowiążąca

szer.12-13cm x 3m szt. 800 3 Opaska gips.szybkowiążąca szer.10-11cm x 3m szt. 400 4 Opaska

podgips.wisk.3m x 6-7cm szt. 80 5 Opaska podgips.wisk.3m x 10-11cm szt. 300 6 Opaska

podgips.wisk.3m x 12-13cm szt. 400 7 Opaska podgips.wisk.3m x 15-16cm szt. 400 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Część nr 3 – Kompresy L.p. Opis przedmiotu zamówienia J. miary Ilość 1

Kompresy gaz.16w.17nit.10cmx10cm(+/-1cm)x100 op. 3200 2 Kompresy

gaz.16w.17nit.7,5cmx7,5cm(+/-1cm)x100 op. 2600 3 Kompresy

gaz.16w.17nit.5cmx5cm(+/-1cm)x100 op. 8300 4 Lignina arkusze kg. 2800 5 Lignina rolki 150g

szt. 50 6 Wata baw.wiskozowa 500g op. 20 7 Kompresy gaz.5x5cm(+/-0,5cm) 8w.17nit. x

3szt.,każdy kompres w opakowaniu jednostkowym ster.(opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne

papierowe) op. 2600 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr 3 – Kompresy I L.p. Opis przedmiotu zamówienia J.

miary Ilość 1 Lignina arkusze kg. 2800 2 Lignina rolki 150g szt. 50 3 Wata baw.wiskozowa 500g

op. 20 4 Kompresy gaz.5x5cm(+/-0,5cm) 8w.17nit. x 3szt.,każdy kompres w opakowaniu

jednostkowym ster.(opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne papierowe) op. 2600 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załączniki 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Część nr 5 – Opatrunki L.p. Opis przedmiotu zamówienia J. miary Ilość 1

Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany

pojedynczo 10x20cm (+/-2cm) szt. 300 2 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran

o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 15x25cm (+/-2cm) szt. 300 3 Opatrunek

chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo

15x20cm (+/-2cm) szt. 240 4 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym

wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 20x20cm (+/-2cm) szt. 300 5 Opatrunek chłonny

(polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 20x25cm

(+/-2cm) szt. 300 6 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku,

sterylny, pakowany pojedynczo 20x40cm 9+/-2cm) szt. 300 7 Amorficzny hydrożel z polimerów
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CMC, glikolu propylenowego i wody, sterylny, pakowany pojedynczo w strzykawkę 6g szt. 20 8

Amorficzny hydrożel z polimerów CMC, glikolu propylenowego i wody, sterylny, pakowany

pojedynczo w strzykawkę 20g szt. 20 9 Opatrunek hydrowłóknisty posiadający minumum dwie

warstwy chłonne, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające, zawierający srebro jonowe

wzmocnione kwasem wersenowym oraz surfaktantem, zapewniający wysoką skuteczność

antybakteryjną, niszczący biofilm bakteryjny. Rozmiar 9-11cm x 9-11cm szt. 200 10 Opatrunek o

właściwościach bakteriobójczych zawierający jony srebra, hydrowłóknisty, posiadający

minimum dwie warstwy chłonne, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające,

pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 18-20cm x 28-30cm szt. 10 11 Opatrunek o

właściwościach bakteriobójczych zawierający jony srebra, hydrowłóknisty, posiadajacy

minimum dwie warstwy chłonne, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające,

pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar 9-11cm x 9-11cm szt. 130 12 Sterylny warstwowy

opatrunek piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie w wersji przylepnej, o warstwie

kontaktowej wchłaniajacej duże ilości wysięku. Opatrunek zawierający piankę poliuretanową

zwiększającą chłonność opatrunku oraz delikatną sylikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12cm x

12cm (+/-0,5cm) szt. 120 13 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy regulujący poziom

wilgotności w ranie w wersji nieprzylepnej, o warstwie kontaktowej wchłaniającej duże ilości

wydzieliny z rany. Opatrunek zawierający piankę poliuretanową zwiększającą chłonność

opatrunku. Rozmiar 10cm x 10cm (+/-1cm) szt. 80 14 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy

regulujący poziom wilgotności w ranie, w wersji przylepnej, o warstwie kontaktowej

pochłaniającej duże ilości wysięku, zawierający srebro jonowe.Opatrunek zawierający piankę

poliuretanową oraz delikatną sylikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12cm x 12cm (+/-1cm) szt.

70 15 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy o zwiększonej chłonności, regulujący poziom

wilgotności w ranie, w wersji nieprzylepnej, z warstwą kontaktową pochłaniającą duże ilości

wysięku, zawierający srebro jonowe.Opatrunek zawierający piankę poliuretanową. Rozmiar

10cm x 10cm (+/-1cm) szt. 40 16 Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w 80% z

wody,silnie nawadniający, utrzymujący wilgoć i wchłaniający płyny, sprzyjający autlitycznemu

rozpadowi tkanki martwej. Tuby 12-15g szt. 150 17 Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny

składający się z trzech hydrokoloidów w rozmarze 20cm x 20cm (+/-2cm) szt. 10 18 Opatrunek

hydrokoloidowy okluzyjny cienki,składający się z trzech hydrokoloidów w rozmarze 15cm

x15cm (+/-1cm) szt. 60 19 Opatrunek hydrokolidowy okluzyjny składający się z trzech

hydrokoloidów w rozmiarze 10cm x 10cm (+/-1cm) szt. 300 20 Alginian wapniowy, rozmiar

8cmx12cm (+/-2cm) szt. 30 21 Opatrunek używany do ochrony oka oraz mocowania kompresów
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ocznych, posiadający miękką wyściółkę włókninową, o okrągłym kształcie, jałowy, na całym

obwodzie samoprzylepny, przebadany zgodnie z normą EN PN 13795-1,2,3. Każdy opatrunek

powinien być zapakowany osobno. Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data

produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE.

Rozmiar: 5,8 - 6,5cm x 8,3 - 9,5cm szt. 400 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr 5 – Opatrunki I L.p. Opis przedmiotu zamówienia J.

miary Ilość 1 Amorficzny hydrożel z polimerów CMC, glikolu propylenowego i wody, sterylny,

pakowany pojedynczo w strzykawkę 6g szt. 20 2 Amorficzny hydrożel z polimerów CMC,

glikolu propylenowego i wody, sterylny, pakowany pojedynczo w strzykawkę 20g szt. 20 3

Opatrunek hydrowłóknisty posiadający minumum dwie warstwy chłonne, posiadający

poprzeczne przeszycia wzmacniające, zawierający srebro jonowe wzmocnione kwasem

wersenowym oraz surfaktantem, zapewniający wysoką skuteczność antybakteryjną, niszczący

biofilm bakteryjny. Rozmiar 9-11cm x 9-11cm szt. 200 4 Opatrunek o właściwościach

bakteriobójczych zawierający jony srebra, hydrowłóknisty, posiadający minimum dwie warstwy

chłonne, posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające, pochłaniający duże ilości wysięku.

Rozmiar 18-20cm x 28-30cm szt. 10 5 Opatrunek o właściwościach bakteriobójczych

zawierający jony srebra, hydrowłóknisty, posiadajacy minimum dwie warstwy chłonne,

posiadający poprzeczne przeszycia wzmacniające, pochłaniający duże ilości wysięku. Rozmiar

9-11cm x 9-11cm szt. 130 6 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy regulujący poziom

wilgotności w ranie w wersji przylepnej, o warstwie kontaktowej wchłaniajacej duże ilości

wysięku. Opatrunek zawierający piankę poliuretanową zwiększającą chłonność opatrunku oraz

delikatną sylikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12cm x 12cm (+/-0,5cm) szt. 120 7 Sterylny

warstwowy opatrunek piankowy o zwiększonej chłonności, regulujący poziom wilgotności w

ranie, w wersji nieprzylepnej, z warstwą kontaktową pochłaniającą duże ilości wysięku,

zawierający srebro jonowe.Opatrunek zawierający piankę poliuretanową. Rozmiar 10cm x 10cm

(+/-1cm) szt. 40 8 Opatrunek hydrożelowy w postaci żelu składający się w 80% z wody,silnie

nawadniający, utrzymujący wilgoć i wchłaniający płyny, sprzyjający autlitycznemu rozpadowi

tkanki martwej. Tuby 12-15g szt. 150 9 Opatrunek hydrokoloidowy okluzyjny składający się z

trzech hydrokoloidów w rozmarze 20cm x 20cm (+/-2cm) szt. 10 10 Opatrunek hydrokoloidowy

okluzyjny cienki,składający się z trzech hydrokoloidów w rozmarze 15cm x15cm (+/-1cm) szt.

60 11 Opatrunek hydrokolidowy okluzyjny składający się z trzech hydrokoloidów w rozmiarze

10cm x 10cm (+/-1cm) szt. 300 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 1 

Punkt: 1.4 

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w

Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi

10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie

do 30.07.2018r. do godziny 11.00 

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum

Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul.

Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora

pocztowego w terminie do 02.08.2018r. do godziny 13.00 

 

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: 2018-07-30, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-08-02, godzina: 13:00, 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: Załączniki 

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 20 – Opaski II L.p. Opis przedmiotu

zamówienia J. miary Ilość 1 Opaska wiskozowa-dziana 4mx5cm (+/-1cm) szt. 500 2 Opaska

wiskozowa-dziana 4mx10cm (+/-1cm) szt. 20000 3 Opaska wiskozowa-dziana 4mx15cm

(+/-1cm) szt. 10000 4 Opaska elast.z zapinką 4mx10cm (+/-1cm) szt. 1500 5 Opaska elast.z

zapinką 4mx12cm (+/-1cm) szt. 100 6 Opaska elast.z zapinką 4mx15cm (+/-1cm) szt. 2100

Część nr 21 – Kompresy II L.p. Opis przedmiotu zamówienia J. miary Ilość 1 Kompresy

gaz.16w.17nit.10cmx10cm(+/-1cm)x100 op. 3200 2 Kompresy

gaz.16w.17nit.7,5cmx7,5cm(+/-1cm)x100 op. 2600 3 Kompresy

gaz.16w.17nit.5cmx5cm(+/-1cm)x100 op. 8300 Część nr 22 – Opatrunki II L.p. Opis przedmiotu
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zamówienia J. miary Ilość 1 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym

wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 10x20cm (+/-2cm) szt. 300 2 Opatrunek chłonny

(polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 15x25cm

(+/-2cm) szt. 300 3 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku,

sterylny, pakowany pojedynczo 15x20cm (+/-2cm) szt. 240 4 Opatrunek chłonny (polipropyleno-

celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 20x20cm (+/-2cm) szt.

300 5 Opatrunek chłonny (polipropyleno-celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny,

pakowany pojedynczo 20x25cm (+/-2cm) szt. 300 6 Opatrunek chłonny (polipropyleno-

celulozowy) do ran o silnym wysięku, sterylny, pakowany pojedynczo 20x40cm 9+/-2cm) szt.

300 7 Opatrunek używany do ochrony oka oraz mocowania kompresów ocznych, posiadający

miękką wyściółkę włókninową, o okrągłym kształcie, jałowy, na całym obwodzie

samoprzylepny, przebadany zgodnie z normą EN PN 13795-1,2,3. Każdy opatrunek powinien

być zapakowany osobno. Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji,

termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE. Rozmiar:

5,8 - 6,5cm x 8,3 - 9,5cm szt. 400 Część nr 23 – Opatrunki III L.p. Opis przedmiotu zamówienia

J. miary Ilość 1 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie

w wersji nieprzylepnej, o warstwie kontaktowej wchłaniającej duże ilości wydzieliny z rany.

Opatrunek zawierający piankę poliuretanową zwiększającą chłonność opatrunku. Rozmiar 10cm

x 10cm (+/-1cm) szt. 80 2 Sterylny warstwowy opatrunek piankowy regulujący poziom

wilgotności w ranie, w wersji przylepnej, o warstwie kontaktowej pochłaniającej duże ilości

wysięku, zawierający srebro jonowe.Opatrunek zawierający piankę poliuretanową oraz delikatną

sylikonową warstwę klejącą. Rozmiar 12cm x 12cm (+/-1cm) szt. 70 3 Alginian wapniowy,

rozmiar 8cmx12cm (+/-2cm) szt. 30 

 


