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Poddębice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531126-N-2018

Data: 16/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000, ul. ul. Mickiewicza  16, 99200   Poddębice, woj. łódzkie, państwo

Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail zamowienia@nzozpcz.pl; sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55.

Adres strony internetowej (url): www.nzozpcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1

Punkt: Część nr 2 pkt. 1)

W ogłoszeniu jest: 1. Wanna do kontenera o wymiarach 300 x 274 x 120 mm, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod

kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera szt. 5. 2. Primeline PRO 1/2 pokrywa zielona szt. 5. 3. Kosz stalowy z

dużą perforacją z nóżkami 243 x 253 x 76 mm szt. 15. 4. Kosz stalowy z dużą perforacją z nóżkami 540 x 253 x 76 mm szt. 9. Narzędzia medyczne oraz wielorazowy

sprzęt medyczny fabrycznie nowe, rok produkcji 2017/2018, Narzędzie medyczne oraz wielorazowy sprzęt medyczny przeznaczony do sterylizacji, parą wodną,

Gwarancja na narzędzie medyczne i wyroby medyczne min. 24 m-ce .

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wanna do kontenera o wymiarach 300 x 274 x 120 mm, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się

pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyt na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera szt. 5. 2. Pokrywa aluminiowa kontenera sterylizacyjnego o

wymiarach 300 x 274 x 120 mm z wbudowanymi filtrami wielorazowymi na min. 5 000 cykli, 1/2 pokrywa zielona szt. 5, 3. Kosz stalowy z dużą perforacją z nóżkami

243 x 253 x 76 mm szt. 15. 4. Kosz stalowy z dużą perforacją z nóżkami 540 x 253 x 76 mm szt. 9. Narzędzia medyczne oraz wielorazowy sprzęt medyczny

fabrycznie nowe, rok produkcji 2017/2018, Narzędzie medyczne oraz wielorazowy sprzęt medyczny przeznaczony do sterylizacji, parą wodną, Gwarancja na

narzędzie medyczne i wyroby medyczne min. 24 m-ce .
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