
Ogłoszenie nr 540014126-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.

Bydgoszcz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 664990-N-2018

Data: 31/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 092354746, ul. Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz,

woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl,

faks +48523709125.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 4

W ogłoszeniu jest: Część nr: 4 Nazwa: PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

ZMYWALNYCH ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO 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:1 Preparat chlorowy

sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni substancją organiczną. Postać:
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tabletki(tabela dozowania - ilość tabletek potrzebna do przygotowania roztworu roboczego o

pożądanym stężeniu). Wyrób medyczny. lub produkt biobójczy. Tabletki 200-300 szt. Spektrum:

B,V(HIV,HCV,HBV, Adenowirus, Polio), Tbc, F, S. Czas działania: do 15 min.(nie więcej jak 10

tys.ppm stężenia aktywnego chloru dla powierzchni Litr roztworu roboczego - 20790 l 2)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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 Page 21 of 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7f7fe0f6-e7f3-4d47-8...

31.12.2018 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 4 Nazwa: PREPARAT CHLOROWY SPOROBÓJCZY

DO DEZYNFEKCJI ZANIECZYSZCZONYCH POWIERZCHNI SUBSTANCJĄ

ORGANICZNĄ 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:1 Preparat chlorowy sporobójczy do dezynfekcji zanieczyszczonych

powierzchni substancją organiczną. Postać: tabletki(tabela dozowania - ilość tabletek potrzebna

do przygotowania roztworu roboczego o pożądanym stężeniu). Wyrób medyczny. lub produkt

biobójczy. Tabletki 200-300 szt. Spektrum: B,V(HIV,HCV,HBV, Adenowirus, Polio), Tbc, F, S.

Czas działania: do 15 min.(nie więcej jak 10 tys.ppm stężenia aktywnego chloru dla powierzchni

Litr roztworu roboczego - 20790 l 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 13

W ogłoszeniu jest: Część nr: 13 Nazwa: PREPARAT DO DEZYNFEKCJI POKRYW

INKUBATORÓW ORAZ DO DEZYNFEKCJI WANIEN Z HYDROMASAŻEM 1) Krótki opis
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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: Preparat

do dezynfekcji pokryw inkubatorów oraz do dezynfekcji wanien z hydromasażem (do

tworzywa sztucznego, pleksiglas itp..) w postaci pianki ze spryskiwaczem pianowym. Dobre

właściwości myjące. . Preparat gotowy do użycia, bez rozcieńczenia. Pozytywna opinia IMiDz

lub jednostki równoważnej. Wyrób medyczny. Pojemność: butelka z atomizerem lub

spryskiwaczem 0,75 - 1 litr Spektrum: szerokie spektrum B(w tym MRSA), Tbc, F,

V(HIV,HBV,HCV), Adenonovirusy, Rotavirusy, Norovirusy. Czas działania: do 15 min.

Litrów: 182 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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 60,00

Jakość 30,00 Termin dostawy 10,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 13 Nazwa: PREPARAT DO DEZYNFEKCJI

POKRYW INKUBATORÓW ORAZ DO DEZYNFEKCJI WANIEN Z HYDROMASAŻEM

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: Preparat do dezynfekcji pokryw inkubatorów oraz do dezynfekcji wanien z

hydromasażem (do tworzywa sztucznego, pleksiglas itp..) w postaci pianki ze spryskiwaczem

pianowym. Dobre właściwości myjące. . Preparat gotowy do użycia, bez rozcieńczenia.

Pozytywna opinia IMiDz lub jednostki równoważnej. Wyrób medyczny. Pojemność: butelka z

atomizerem lub spryskiwaczem 0,75 - 1 litr Spektrum: szerokie spektrum B(w tym MRSA),

Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV), Adenonovirusy, Rotavirusy, Norovirusy. Czas działania: do 5-10

min. Litrów: 182 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 11

W ogłoszeniu jest: Część nr: 11 Nazwa: PREPARAT SPOROBÓJCZY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH I NIEZANIECZYSZCZONYCH 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: 1 Preparat sporobójczy do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych i nie

zanieczyszczonych substancją organiczną, również do oddziału neonatologii (do dezynfekcji

inkubatorów metodą zanurzeniową) , do dezynfekcji narzędzi sekcyjnych oraz do

dezynfekcji zanurzeniowej sprzętu okulistycznego. Bezpieczny do stosowania, nie

toksyczny, o nie uciążliwym zapachu, bez chloru, aldehydów, fenolu. Wyrób medyczny.

Trwałość roztworu roboczego po przygotowaniu ((niezanieczyszczonego ) min. 36h. Proszek

do sporządzania roztworu lub koncentrat. Spektrum: B,V(Adeno,Polio), F,Tbc, S(C.difficile).

Czas działania do 10 minut. Litrów roztworu roboczego - 25500 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33631600-8, 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:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 11 Nazwa: PREPARAT SPOROBÓJCZY DO

DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH I

NIEZANIECZYSZCZONYCH 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: 1 Preparat sporobójczy do dezynfekcji

powierzchni zanieczyszczonych i nie zanieczyszczonych substancją organiczną, również do

oddziału neonatologii (do dezynfekcji inkubatorów metodą zanurzeniową) , do dezynfekcji

narzędzi sekcyjnych oraz do dezynfekcji zanurzeniowej sprzętu okulistycznego. Bezpieczny

do stosowania, nie toksyczny, o nie uciążliwym zapachu, bez chloru, aldehydów, fenolu.

Wyrób medyczny. Proszek do sporządzania roztworu lub koncentrat. Spektrum:
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B,V(Adeno,Polio), F,Tbc, S(C.difficile). Czas działania do 10 minut. Litrów roztworu

roboczego - 25500 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 12

W ogłoszeniu jest: Część nr: 12Nazwa: PREPARAT (KONCENTRAT) DO

DEZYNFEKCJI I MYCIA DUŻYCH POWIERZCHNI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NIEZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJĄ ORGANICZNĄ 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: Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu

medycznego nie zanieczyszczonych substancją organiczną. Dopuszczony do stosowania w

pomieszczeniach, w których przebywają ludzie oraz do powierzchni mających kontakt z

żywnością, również do stosowania w oddziale neonatologii. Dobre właściwości myjące

(zastosowanie do tarkietu). Stabilność roztworu roboczego (niezanieczysczonego)

minimum 25 dni. Wyrób medyczny. Opakowanie koncentratu: do 5 l Spektrum działania:

B ,Tbc , F , V (Rota, Vaccinia, HIV,HBV, HCV) w czasie działania do 15 min. Litrów

roztworu roboczego - 100000 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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 60,00 Jakość 30,00 Termin dostawy 10,00 6)

INFORMACJE DODATKOWE: UWAGA! 1. Do grupy 12- dodatkowo zamawiający

wymaga dołączenia zestawu do kontroli czystości środowiska szpitalnego w postaci

znaczników fluorescencyjnych (w postaci pisaka lub inne ) oraz latarki do odczytu, w
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ilości 25 zestawów, nieodpłatnie. 2. Do grupy 12 zamawiający wymaga nieodpłatnego

użyczenia 2 systemów dozujących.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 12 Nazwa: PREPARAT (KONCENTRAT) DO

DEZYNFEKCJI I MYCIA DUŻYCH POWIERZCHNI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO

NIEZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJĄ ORGANICZNĄ 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: Preparat (koncentrat) do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, sprzętu

medycznego nie zanieczyszczonych substancją organiczną. Dopuszczony do stosowania

w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie oraz do powierzchni mających

kontakt z żywnością, również do stosowania w oddziale neonatologii. Dobre

właściwości myjące (zastosowanie do tarkietu). Wyrób medyczny. Opakowanie

koncentratu: do 5 l Spektrum działania: B ,Tbc , F , V (Rota, Vaccinia, HIV,HBV, HCV)

w czasie działania do 15 min. Litrów roztworu roboczego - 100000 2) Wspólny

Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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: UWAGA! 1. Do grupy 12- dodatkowo

zamawiający wymaga dołączenia zestawu do kontroli czystości środowiska szpitalnego

w postaci znaczników fluorescencyjnych (w postaci pisaka lub inne ) oraz latarki do

odczytu, w ilości 25 zestawów, nieodpłatnie. 2. Do grupy 12 zamawiający wymaga

nieodpłatnego użyczenia 2 systemów dozujących.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 10

W ogłoszeniu jest: Część nr: 10 Nazwa: CHUSTECZKI BEZALKOHOLOWE DO

DEZYNFEKCJI 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
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przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji

drobnego sprzętu medycznego np..głowic USG, stetoskopów itp. Stabilność po

otwarciu nie krótsza niż 2 miesiące. Wyrób medyczny Opakowanie: 100-200 szt.

Spektrum: B, F, V(HIV,HBV,Rota, Noro), Tbc w czasie do 15 min. Sztuk chusteczek:

412000 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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 60,00 Jakość 30,00 Termin dostawy 10,00 6)

INFORMACJE DODATKOWE:

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 10 Nazwa: CHUSTECZKI

BEZALKOHOLOWE DO DEZYNFEKCJI 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: 1

Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego np..głowic

USG, stetoskopów itp. Wyrób medyczny Opakowanie: 100-200 szt. Spektrum: B, F,

V(HIV,HBV,Rota, Noro), Tbc w czasie do 15 min. Sztuk chusteczek: 412000 2)

Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8, 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:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 1

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SSAKÓW

I ŚLINOCIĄGÓW STOMATOLOGICZNYCH 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
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lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:1 Preparat do dezynfekcji ssaków i ślinociągów

stomatologicznych - , bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru i fenoli

Rejestracja: wyrób medyczny, Butelka do 2 l, Spektrum: B, F, V (HIV, HBV,

HCV), Tbc - do 2h , 30 l roztworu roboczego 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33631600-8, 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

60,00 Jakość 30,00 Termin dostawy 10,00

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: PREPARAT DO

DEZYNFEKCJI SSAKÓW I ŚLINOCIĄGÓW STOMATOLOGICZNYCH 1)

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:1 Preparat do dezynfekcji ssaków i ślinociągów

stomatologicznych - , bez zawartości aldehydu glutarowego, chloru i fenoli

Rejestracja: wyrób medyczny, Butelka do 2 l, Spektrum: B, F, V (HIV, HBV,

HCV), Tbc - do 2h , 30 l roztworu roboczego 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 33631600-8, 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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/0604375b-c9b4-4d0f-adaa-3851e...
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