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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
ul. Czerwona Góra 10
Chęciny
26-060
Polska
Tel.:  +48 413465240
E-mail: przetargi@czerwonagora.pl 
Faks:  +48 413465240
Kod NUTS: PL33
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.czerwonagora.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup współfinansowany z Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Numer referencyjny: DZ-1239-2016

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup
współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Powyżej 209 000,00 EURO.
Zadanie nr 1 - Diatermia (z platformą wielofunkcyjna i osprzętem – 1 kpl..
Zadanie nr 2 - Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych 5 szt.
Zadanie nr 3 - Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 kpl.
Zadanie nr 4 - Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kpl.
Zadanie nr 5 - Zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego – 1 kpl.
Zadanie nr 6 - Zestaw do endoskopii – 1 kpl.
6.1. Videobronchoskop - 2 szt.
6.2. Videogastroskop - 1 szt.
6.3. Tor wizyjny HD - 1 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2016

mailto:przetargi@czerwonagora.pl
www.bip.czerwonagora.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-124579
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 189-338154
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/09/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup
współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Powyżej 209 000,00 EURO.
Zadanie nr 1 – Diatermia (z platformą wielofunkcyjna i osprzętem – 1 kpl..
Zadanie nr 2 – Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych 5 szt.
Zadanie nr 3 – Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 kpl.
Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kpl.
Zadanie nr 5 – Zestaw bezprzewodowgo noża harmonicznego – 1 kpl.
Zadanie nr 6 – Zestaw do endoskopii – 1 kpl.
6.1. Videobronchoskop – 2 szt.
6.2. Videogastroskop – 1 szt.
6.3. Tor wizyjny HD – 1 szt.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej do leczenia raka płuca – zakup
współfinansowany z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Powyżej 209 000,00 EURO.
Zadanie nr 1 – Diatermia (z platformą wielofunkcyjna i osprzętem – 1 kpl..
Zadanie nr 2 – Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych 5 szt.
Zadanie nr 3 – Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – 1 kpl.
Zadanie nr 4 – Zestaw do cyfrowego drenażu – 5 kpl.
Zadanie nr 5 – Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1zestaw
Zadanie nr 6 – Zestaw do endoskopii – 1 kpl.
6.1. Videobronchoskop – 2 szt.
6.2. Videogastroskop – 1 szt.
6.3. Tor wizyjny HD – 1 szt.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Zadanie nr 5
Zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego – 1 kpl.
Powinno być:
Zadanie nr 5

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:338154-2016:TEXT:PL:HTML
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Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – 1zestaw
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1. Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych – dotyczy zadania nr 2 i4,.;
B. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy;
2. Dowód wpłaty wadium
3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć
pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
Powinno być:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
1. Deklaracja zgodności, CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych – dotyczy zadania nr 1,2,3,4,5,6.
B. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy;
2. Dowód wpłaty wadium
3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć
pełnomocnictwo osoby (osób) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


