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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Łuków
ul. A Rogalińskiego 3
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
Tel.:  +48 257989074
E-mail: zp@spzoz.lukow.pl 
Faks:  +48 257989074
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu: wyposażenie SOR SPZOZ w Łukowie
istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie łukowskim
Numer referencyjny: 15/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia:
Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie.
Pakiet nr 1 – Respirator transportowy, respirator stacjonarny;
Pakiet nr 2 – Kardiomonitory, monitor pacjenta, centrala monitorująca;
Pakiet nr 3 – Sprzęt różny;
Pakiet nr 4 – Zestaw endoskopowy, pojemniki do transportu endoskopów;
Pakiet nr 5 – Aparat RTG (przyłóżkowy) ze stacją, parawan RTG (mobilny);
Pakiet nr 6 – Aparat USG;
Pakiet nr 7 – Aparat do znieczulenia ogólnego;
Pakiet nr 8 – Defibrylator z kardiowersją, aparat do kompresji klatki piersiowej, zestaw do szybkich i regularnych
przetoczeń, wózek reanimacyjno - zabiegowy z defibrylatorem, defibrylator półautomatyczny;
Pakiet nr 9 – Ssaki, dozowniki tlenowe, reduktor tlenowy do butli z nawilżaczem,
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Pakiet nr 10 – Stoły, wózki, lampy operacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

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

31/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nstadane
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-093446
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275328
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/06/2018

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
Zamiast:
Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie.
Pakiet nr 1 – Respirator transportowy, respirator stacjonarny;
Pakiet nr 2 – Kardiomonitory, monitor pacjenta, centrala monitorująca;
Pakiet nr 3 – Sprzęt różny;
Pakiet nr 4 – Zestaw endoskopowy, pojemniki do transportu endoskopów;
Pakiet nr 5 – Aparat RTG (przyłóżkowy) ze stacją, parawan RTG (mobilny);
Pakiet nr 6 – Aparat USG;
Pakiet nr 7 – Aparat do znieczulenia ogólnego;
Pakiet nr 8 – Defibrylator z kardiowersją, aparat do kompresji klatki piersiowej, zestaw do szybkich i regularnych
przetoczeń, wózek reanimacyjno - zabiegowy z defibrylatorem, defibrylator półautomatyczny;
Pakiet nr 9 – Ssaki, dozowniki tlenowe, reduktor tlenowy do butli z nawilżaczem,
Pakiet nr 10 – Stoły, wózki, lampy operacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Powinno być:
Dostawa sprzętu medycznego do SPZOZ w Łukowie.
Pakiet nr 1 – Respirator transportowy, respirator stacjonarny;
Pakiet nr 2 – Kardiomonitory, monitor pacjenta, centrala monitorująca;
Pakiet nr 3 – Sprzęt różny;
Pakiet nr 4 – Zestaw endoskopowy, pojemniki do transportu endoskopów;
Pakiet nr 5 – Aparat RTG (przyłóżkowy) ze stacją, parawan RTG (mobilny);
Pakiet nr 6 – Aparat USG;
Pakiet nr 7 – Aparat do znieczulenia ogólnego;
Pakiet nr 8 – Defibrylator z kardiowersją, aparat do kompresji klatki piersiowej, zestaw do szybkich i regularnych
przetoczeń, wózek reanimacyjno - zabiegowy z defibrylatorem, defibrylator półautomatyczny;
Pakiet nr 9 – Ssaki, dozowniki tlenowe, reduktor tlenowy do butli z nawilżaczem,
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Pakiet nr 9a - Ssaki elektryczne,
Pakiet nr 10 – Stoły, wózki, lampy operacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 2 dostawy, których
przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego, każda o wartości co najmniej 50 000 zł co zostanie
potwierdzone dowodami, że zamówienia te zostały lub są wykonywane należycie;
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 2 dostawy, których
przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego, każda o wartości co najmniej: dla pakietu nr 9 i 9a - 25 000 zł,
dla pozostałych - 50 000 zł co zostanie potwierdzone dowodami, że zamówienia te zostały lub są wykonywane
należycie;
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 5 Pakiet nr 5
Zamiast:
Okres w dniach: 35
Powinno być:
Okres w dniach: 40
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 6 Pakiet nr 6
Zamiast:
Okres w dniach: 35
Powinno być:
Okres w dniach: 40
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


