Zielona Góra, dnia 26.04.2021 r.
Nr referencyjny: TZ.280.9.2021
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku”
ZAWIADOMIENIE
o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający niniejszym informuje, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), że dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków
Zamówienia w następujący sposób:
1 Miejsce, w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo – techniczny dla
zadania nr 2, Tabela – kolumna 2 „Przedmiot zamówienia”:
Pozycja 1:
Było:
„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym
pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką
oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, co najmniej 7 ml płynu do płukania jamy
ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu
nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.
Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do
całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”
Jest:
„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z pofałdowaniem
pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną
zastawką do regulacji siły odsysania, co najmniej 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z aktywnym
roztworem, np. nadtlenkiem wodoru w saszetce, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do
ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.
Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej
badaniami klinicznymi lub literaturowymi skuteczności w redukcji VAP.
Elementy zestawu, które są podłączane do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa” lub cały
zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”
Pozycja 2:
Było:
„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów
z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz
z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, co najmniej 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy
ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym
pofałdowaniem, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej
z cetylpirydyną i witaminą E.
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Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na
przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element
komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności
w redukcji VAP.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”
Jest:
„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów
z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej
powierzchni, co najmniej 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z aktywnym roztworem,
np. chlorkiem cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z co najmniej 2 g
preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.
Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Oferowany zestaw jako
element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi lub
literaturowymi skuteczności w redukcji VAP. Elementy zestawu, które są podłączane do ssaka,
zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa” lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny
klasy IIa”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ
Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2 wprowadza się Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach
z dnia 26.04.2021 r. - Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2.
Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam gdzie w niniejszym
piśmie nie zostały wymienione.
Załączniki:
- Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 26.04.2021 r.
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PREZES ZARZĄDU
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