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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488331-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sokółka: Urządzenia medyczne
2018/S 213-488331
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 212-484255)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
PL
ul. Gen Władysława Sikorskiego 40
Sokółka
16-100
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Dowgiert
Tel.: +48 857220464
E-mail: przetargi@szpitalsokolka.pl
Faks: +48 857220464
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalsokolka.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalsokolka.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne
w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i ...
Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV –
33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach realizacji projektu,,Zakup sprzętu i aparatury medycznej na
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” :
1. respirator do terapii niewydolności oddechowej, respirator stacjonarny z możliwością wykorzystania jako
transportowy;
2. system monitorowania pacjenta (centrala monitorująca + 6 monitorów pacjenta z modułami transportowymi),
monitor hemodynamiczny służący do nieinwazyjnych pomiarów rzutu serca, aparat/monitor do pomiarów
Dopplera / hemodynamicznych;
3. łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do
wszystkich stanów odleżyn, wózek funkcyjny, wózek funkcyjny;
4. stacja dokująca wyposażona w 3 pompy strzykawkowe oraz 3 pompy objętościowe;
5. bronchofiberoskop intubacyjny z torem wizyjnym, wideolaryngoskop;
6. urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 212-484255

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Powinno być:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu.
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