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WSZYSCY
dotyczy: zmiany treści zaproszenia do składania ofert zaproszenia do składania ofert na
sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu
Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.
Uprzejmie informuję, że w związku z odpowiedziami na pytania z dn. 09.03.2020r,
Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do Zaproszenia – Pakiet nr 2. Uszczegółowiono
opis kąta ostrza.
Było:
kąt ostrza 45 stopni.
Jest:
kąt ostrza: brzegi powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem
45°, a kąt natarcia ostrza 35°.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 – kalkulacja cenowa do oferty pakiet nr 2 w
załączeniu.
Pozostałe warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska

Pakiet nr 2

Lp.

1.

Przedmiot zamówienia
Nazwa międzynarodowa preparatu

j. m

Ilość

Ostrze do mikrotomu do tkanek twardych .
Ostrze ze stali nierdzewnej o wym. 80x8mm
posiadające 2 otwory mocujące wewnątrz
ostrza o wym.8x2mm zlokalizowane w
odległości 20mm od końców żyletki dla
długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla
szerokości (licząc od środka otworu) co
zapewnia bezpieczne zamkniecie żyletki w
uchwycie noża. Odległość 40mm pomiędzy
otworami mocującymi żyletki (licząc od
środka otworów), odległość otworu od
krawędzi podstawy noża: 3mm(licząc od
środka otworu), kąt ostrza:
brzegi
powierzchni tnącej ostrza i krawędzie
podstawy noża ścięte pod kątem 45°, a kąt
natarcia ostrza 35°.
Pojedyncze ostrze powinno skroić bez
zarysowań i uszkodzeń min.20 kostek
parafinowych
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