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Wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
póz. 759 ze zm.) „dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersytecka
Klinika Stomatologiczna w Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
38392-2014 w dniu 2014-02-03 o godz. 14:17

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zawiadamia, że w związku z zaistniałą
pomyłką pisarską zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Zamawiający
popełnił omyłkę pisarską podając w opisie rozmiaru przedmiotu zamówienia długość cewnika
w mm zamiast w cm, - dot. pozycji 3 w tabeli pkt III ppkt l SWIZ

Zmianie ulega:

1. pkt III ppkt l SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, póz. 3 w tabeli

jest:

l.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JM
Miesięczne
szacowane
ilości

Roczne
szacowane
ilości

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej
odmiany PCV /wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A,
atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwległe otwory
boczne - uniwersalny konektor typu lejek - kolorystyczne oznaczenie
rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne
rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, sterylny,
dostępny w rozmiarach:
10x45mm;
12x50mm;
14x50mm;
16x50mm;
18x60mm;

op=l szt 35 420

powinno być:
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Zmianie ulega również opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 5 do SIWZ i Załączniku
nr 6 - tj. zamawiający poprawia przedmiotowa omyłkę literowa.

Na stronie internetowei zamawiającego znajduje się nowy Załącznik nr 5 do SIWZ oraz
Załącznik nr 6 do SIWZ - uwzględniające dokonane zmiany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SIWZ stanowi je j integralna
cześć oraz nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
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