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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372498-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Urządzenia medyczne
2019/S 151-372498

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 134-328934)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach”
Numer referencyjny: ZP/16/2019/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do: poradni diabetologicznej/pokój
edukacyjny, gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej, poradni endokrynologicznej z pokojem koordynatora,
poradni neurologicznej/nefrologicznej, poradni okulistycznej, poradni laryngologicznej/dermatologicznej,
gabinetu zabiegowego, POZ oraz zespołu rehabilitacji domowej na potrzeby SP ZOZ w Łapach zgodnie ze
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ
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- Formularz asortymentowo-cenowy oraz zał. nr 3.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem
podziału na pakiety od nr 1 do nr 9, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca
jest zobowiązany zrealizować zamówienie na oferowany przez niego przedmiot zamówienia w terminie do
31.10.2019 r.

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

02/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-328934

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Tablice do oceny ostrości wzroku
Kaseta szkieł okularowych
Oprawki okularowe próbne
Lampa szczelinowa
Oftalmoskop bezpośredni
Tablice Ishihary
Trójlustro Goldmanna
Perymetr statyczny ze stolikiem oraz zestawem komputerowym
Autorefraktokeratometr
Stolik elektryczny
Zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych
Aparat OCT ze stolikiem i zestawem komputerowym
Gonioskop typu czwórlustro i soczewka diagnostyczna
Tonometr z pachymetrem
Tablica okulistyczna cyfrowa
Tablica okulistyczna podświetlana
Tablica okulistyczna dla dzieci
Powinno być:
Tablice do oceny ostrości wzroku
Kaseta szkieł okularowych
Oprawki okularowe próbne
Lampa szczelinowa
Oftalmoskop bezpośredni
Tablice Ishihary
Trójlustro Goldmanna
Perymetr statyczny ze stolikiem oraz zestawem komputerowym
Autorefraktokeratometr
Stolik elektryczny
Zestaw do płukania i zgłębnikowania dróg łzowych
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Aparat OCT ze stolikiem
Zestaw komputerowy do aparatu OCT ze stolikiem
Gonioskop typu czwórlustro i soczewka diagnostyczna
Tonometr z pachymetrem
Tablica okulistyczna cyfrowa
Tablica okulistyczna podświetlana
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 7
Powinno być:
Okres obowiązywania zamówienia: 31.10.2019 r.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do: Poradni diabetologicznej/Pokój
edukacyjny, Gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej, Poradni endokrynologicznej z pokojem
koordynatora, Poradni neurologicznej/nefrologicznej, Poradni okulistycznej, Poradni laryngologicznej/
dermatologicznej, Gabinetu zabiegowego, POZ oraz Zespołu rehabilitacji domowej na potrzeby SP ZOZ w
Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia
(zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz zał. nr 3.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia)
z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do nr 9, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym
postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na oferowany przez niego przedmiot
zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do: poradni diabetologicznej/pokój
edukacyjny, gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej, poradni endokrynologicznej z pokojem koordynatora,
poradni neurologicznej/nefrologicznej, poradni okulistycznej, poradni laryngologicznej/dermatologicznej,
gabinetu zabiegowego, POZ oraz zespołu rehabilitacji domowej na potrzeby SP ZOZ w Łapach zgodnie ze
specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ
- Formularz asortymentowo-cenowy oraz zał. nr 3.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem
podziału na pakiety od nr 1 do nr 9, stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca
jest zobowiązany zrealizować zamówienie na oferowany przez niego przedmiot zamówienia w terminie do
31.10.2019 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na oferowany przez niego przedmiot zamówienia w
terminie do 31.10.2019 r.


