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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.szpitallipsko.pl 

 
Ogłoszenie nr 540095637-N-2020 z dnia 02-06-2020 r. 
 

Lipsko: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
 
Numer: 544013-N-2020 
Data: 26/05/2020 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 
67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2, 27-300  Lipsko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 783 500, e-
mail 1400081@zoz.org.pl, faks 483 783 663. 
Adres strony internetowej (url): 
 

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: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych i 
chirurgicznych - dla potrzeb bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku, w podziale na 5 pakietów: Nr pakietu Nazwa przedmiotu zamówienia 1 ostrza do piły oscylacyjnej- 
system 6 kompatybilne z piłą Stryker 2 akcesoria jednorazowe do zestawu artroskopowego i laparoskopowego 
firmy Stryker 3 zestawy do retransfuzjii 4 implanty cementowe, system do płukania powierzchni stawowych 5 
Substytut kości 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu 
asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ). 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się 

jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno 
/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Określone ilości są szacunkowe i 
mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego z tym zastrzeżeniem że minimalna ilość 
zamówionego asortymentu to 30 %. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do zabiegów 
ortopedycznych i chirurgicznych - dla potrzeb bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w podziale na 6 pakietów: Nr pakietu Nazwa przedmiotu zamówienia 1 ostrza do piły 
oscylacyjnej- system 6 kompatybilne z piłą Stryker 2 akcesoria jednorazowe do zestawu artroskopowego i 
laparoskopowego firmy Stryker 3 zestawy do retransfuzjii 4 implanty cementowe, system do płukania powierzchni 
stawowych 5 Substytut kości 6 Filtr do insulflacji do zestawu laparoskopowego firmy Stryker 2. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 
do SIWZ). 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy 
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 
równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie 
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przedmiotu zamówienia. 4. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb 
zamawiającego z tym zastrzeżeniem że minimalna ilość zamówionego asortymentu to 30 %. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-03, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-05, godzina: 10:00, 

 

    
..................................................           ……………………………….………  

                              /sporządził/                                                                                                                                         /zatwierdził/      
     


