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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 28491-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
Pakiet 1
1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED, wykonany
w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwośc sterylizacji , kompatybilny z łyżkami...
Termin składania ofert: 2016-03-30

Numer ogłoszenia: 74044 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28491 - 2016 data 18.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271
17 53, fax. 42 271 17 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet 1
1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED,
wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwośc sterylizacji , kompatybilny z
łyżkami z poz. 3 i 4 ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 17 szt.
2. Uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z wkładem bateryjnym z żarówką ksenonową lub diodą LED,
wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) mozliwośc sterylizacji , kompatybilny z
łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 15
szt.
3. Łyżka typu typu Miller rozmiary wielorazowa od 00 do 4, światłowód o dużej powierzchni przekroju
całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość
sterylizacji w temp. do 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - 35 szt.
4. Łyżka typu typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 00 do 5, światłowód o dużej powierzchni przekroju
całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość
sterylizacji do temp. 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO
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PRODUCENTA - 138 szt.
5. Rękojeść światłowodowa krótka do trudnych intubacji, wykonana w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z
normą ISO 7376) mozliwośc sterylizacji, kompatybilna z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W
TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 2 szt.
Pakiet 2
1. Uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji.
Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i
jednorazowymi- rozmiar średni - 1 szt.
2. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 00 - 2 szt.
3. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 0 - 2 szt.
4. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 1 - 2szt.
Pakiet 3
1. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA MAŁA (o małej średnicy) -zasilanie
bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności
uruchamiane elektronicznie -żywotność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda
LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu
zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD, ZIELONEGO
ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA
OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 6 szt.
2. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA KRÓTKA (o małej średnicy) -zasilanie
bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności
uruchamiane elektronicznie -żywotność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda
LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu
zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD, ZIELONEGO
ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA
OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.
3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów
łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o
przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000
cykli sterylizacyjnych w temp. 134*C TYP MILLER: -rozm. 00, dł. 76 mmx 9,5 mm -rozm. 0, dł. 80mmx10,5mm
-rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm, rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD
ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 24 szt
4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów
łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o
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przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000
cykli sterylizacyjnych w temp. 134*C TYP MACINTOSH: -rozm. 0, dł. 82mmx9mm -rozm. 1, dł. 93mmx11mm
rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI
I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J.
POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.
Pakiet 4
1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 2,3,4,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 7 szt.
2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 7 szt.
3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt.
Pakiet 5
1. Kleszczyki intubacyjne dla noworodków typu Magilla dł.150-160 mm - 6 szt.
2. Kleszczyki intubacyjne dla niemowląt i dzieci typu Magilla dł.200mm - 6 szt.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet 1
1. Uchwyt do laryngoskopu o dużej średnicy z wkładem bateryjnym (czyli 2 baterie R14) z żarówką ksenonową
lub diodą LED , lub żarówką halogenowo- ksenonową, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą
ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM
PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 17 szt.
2. Uchwyt do laryngoskopu o małej średnicy z wkładem bateryjnym (czyli 2 baterie R6) z żarówką ksenonową
lub diodą LED, lub żarówką halogenowo- ksenonową wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą
ISO 7376) możliwość sterylizacji , kompatybilny z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM
PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 35 szt.
4. Łyżka typu typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 00 do 5, światłowód o dużej powierzchni przekroju
całkowicie zabudowany, wykonany w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z normą ISO 7376) możliwość
sterylizacji do temp. 134 st. C ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO
PRODUCENTA Zamawiający dopuści - łyżka typu Macintosh wielorazowa rozmiary od 0 do 5 Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, że przez rozmiary od 0 do 5 rozumie rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5- 138 szt.
5. Rękojeść światłowodowa krótka do trudnych intubacji, wykonana w tzw. zielonym standardzie (zgodnie z
normą ISO 7376) mozliwośc sterylizacji, kompatybilna z łyżkami z poz. 3 i 4 . ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJETE W
TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - 2 szt.
Pakiet 2
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1. Uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną ksenonową żarówką z możliwością sterylizacji.
Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i
jednorazowymi- rozmiar średni Zamawiający dopuszcza rękojeść wyposażoną w diodę LED Zamawiający
dopuści uchwyt (rękojeść) do łyżek światłowodowych z jasną halogenowo-ksenonową żarówką z możliwością
sterylizacji. Mocowanie zgodne z tzw. zieloną specyfikacją, kompatybilny ze światłowodowymi łyżkami wielo- i
jednorazowymi- rozmiar średni- 1 szt.
2. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 00 - 2 szt.
3. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 0 - 2 szt.
4. Łyżki światłowodowe z antymagnetycznej stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji, kompatybilne z
uchwytem typ Miller rozmiar 1 - 2szt.
Pakiet 3
1. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA MAŁA (o małej średnicy) -zasilanie
bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności
uruchamiane elektronicznie -żywotność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda
LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu
zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD, ZIELONEGO
ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA
OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 6 szt.
2. RĘKOJEŚĆ LARYNGOSKOPOWA DIODOWA ŚWIATŁOWODOWA KRÓTKA (o małej średnicy) -zasilanie
bateryjne 2xR6 -funkcja ostrzegająca o wyczerpaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności
uruchamiane elektronicznie -żywotność diodowego źródła światła - min. 50 000 godz. -źródło światła: dioda
LED -powierzchnia rękojeści radełkowana -rękojeść dwumodułowa z możliwością sterylizacji modułu
zewnętrznego w autoklawie - RĘKOJEŚCI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 ( STANDARD, ZIELONEGO
ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA
OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.
3. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów
łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o
przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000
cykli sterylizacyjnych w temp. 134*C TYP MILLER: -rozm. 00, dł. 76 mmx 9,5 mm -rozm. 0, dł. 80mmx10,5mm
-rozm. 1, dł. 100mmx11,5mm, rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD
ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI W J. POLSKIM wraz z dostawą - 24 szt
4. ŁYŻKI LARYNGOSKOPU -metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów
łączących mogących dodatkowo gromadzić zanieczyszczenia -światłowodowe -zintegrowany światłowód o
przekroju powyżej 3,5 mm -możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 4000
cykli sterylizacyjnych w temp. 134*C TYP MACINTOSH: -rozm. 0, dł. 82mmx9mm -rozm. 1, dł. 93mmx11mm
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rozmiar wg zamówienia - ŁYŻKI ZGODNE Z NORMĄ ISO 7376-3 (STANDARD ZIELONEGO ZAMKA) - ŁYŻKI
I RĘKOJEŚCI UJĘTE W TYM PAKIECIE TEGO SAMEGO PRODUCENTA - INSTRUKCJA OBSŁUGI W J.
POLSKIM wraz z dostawą - 2 szt.
Pakiet 4
1. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 2,3,4,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający
dopuści zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka
zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w
rozmiarze 2,3,4, wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści łyżki
laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana
jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu Zamawiający dopuści rękojeść
o średnicy 30 mm - 7 szt.
2. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający
dopuści zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce: walizka
zawierająca: rękojeść o średnicy 19-20mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh w
rozmiarze 3, 4, 5, wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający dopuści łyżki
laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana
jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu - 7 szt.
3. Zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:walizka
powinna zawierać:rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym,łyżkę typu Macintosh z diodą LED z
rozmiarze 3,4,5 ,wymienny światłowód.Zestaw powinien być wykonany ze stali nierdzewnej Zamawiający
dopuści w zestaw laryngoskopów światłowodowych (dla dorosłych) z trzema rozmiarami łyżek w walizce:
walizka zawierająca: rękojeść o średnicy 30-32mm z zasilaniem bateryjnym z diodą LED, łyżki typu Macintosh
w rozmiarze 3, 4, 5,wymienny światłowód. Zestaw wykonany ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuści łyżki
laryngoskopowe wielorazowe ze światłowodem zakrytym, zatopionym w całości w metalu, z którego wykonana
jest łyżka, stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu - 1 szt.
Pakiet 5
1. Kleszczyki intubacyjne dla noworodków typu Magilla dł.150-160 mm - 6 szt.
2. Kleszczyki intubacyjne dla niemowląt i dzieci typu Magilla dł.200mm - 6 szt.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15 ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338
Łódź.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
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06.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15 ul. Rzgowska 281/289, 93 - 338
Łódź.
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