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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602233-N-2017

Data: 16/10/2017

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: II.

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 3. Wykonawca dostarczy sprzęt określony: - w Pakiecie nr 1: - Aparat do

ultrasonografii z przenzaczeniem do badań urologicznych, małych narządów (m. in. jąder, sutków,

tarczycy), naczyniowych (dopplerowskich), jamy brzusznej i mięśniowo-szkieletowych z min.

trzema głowicami, przystawkami wielorazowymi do biopsji i wielorazowym pistoletem do biopsji

stercza : - Pozycja nr 1 -mobilny aparat usg, podemonstracyjny , rok produkcji nie starszy niż 2014

r, z funkcą Dopplera kolorowego, spektralnego i mocy Kpl. 1; Pozycja nr 2 – głowica typu convex

Kpl. 1, pozycja nr 3 - Głowica endorektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu
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convex-convex – convex Kpl. 1; pozycja nr 4 – Głowica liniowa Kpl 1; pozycja nr 5 -

przystawka biopsyjna do głowicy konweksowej o regulowanej średnicy na biopsje cienko i

grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji

Kpl. 2; pozycja nr 6 - Przystawka biopsyjna do głowicy endorektalnej, wielokrotnego użytku z

możliwością sterylizacji Kpl. 5; pozycja nr 7 Głowica liniowa Kpl. 1; pozycja nr 8 -

Wielorazowy Pistolet do biopsji stercza Kpl. 1; pozycja nr 9 – Videoprinter Kpl. 1; - w Pakiecie

nr 2 - Holomowy laser urologiczny z osprzętem do małoinwazyjnej diagnostyki i kruszenia

kamieni w układzie moczowym: - Pozycja nr 1 - Mobilny laser holmowy, nowy,

niepowystawowy, 30W Kpl. 1; pozycja nr 2 Światłowód – wielorazowe włókno 270 μm,

sterylizowalny, opakowanie 3 szt., Kpl 1; pozycja nr Światłowód – wielorazowe włókno 400

μm, sterylizowalny opakowanie 3 sztuki Kpl. 1, pozycja nr 4 Nóż do przycinania włókien (cutter

światłowodów 5 sztuk Kpl. 1; pozycja nr 5 strpper do włókna 270 μm Kpl. 2; pozycja nr 6

strpper do włókna 400 μm Kpl. 5, pozycja nr 7 Okulary ochronne do pracy z laserem 3 sztuki

Kpl. 1 - w Pakiecie nr 3 - Zestaw laparoskopowy z wyposażeniem, elektoresektoskop

monopolarny,ureterorenoskop i cystskopy-2 szt - Pozycja nr 1 - Tor wizyjny Kpl. ; pozycja nr 2 -

Uchwyt stojaka na słoje 5 - litrowy do toru wizyjnego Kpl. 1; pozycja nr 3 Instrumentarium

laparoskopowe Kpl. 1; pozycja nr 4 Wózek aparaturowy z wyposażeniem Kpl. 1; pozycja nr 5

Resektoskop monopolarny Kpl. 1; pozycja nr 6 Ureterorenoskop 9,5 Fr Kpl.; pozycja nr

Cystoskop 19 Fr Kpl. 2.

W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykonawca dostarczy sprzęt określony: - w Pakiecie nr 1: -

Aparat do ultrasonografii z przenzaczeniem do badań urologicznych, małych narządów (m. in.

jąder, sutków, tarczycy), naczyniowych (dopplerowskich), jamy brzusznej i mięśniowo-

szkieletowych z min. trzema głowicami, przystawkami wielorazowymi do biopsji i

wielorazowym pistoletem do biopsji stercza : - Pozycja nr 1 -mobilny aparat usg,

podemonstracyjny , rok produkcji nie starszy niż 2014 r, z funkcą Dopplera kolorowego,

spektralnego i mocy Kpl. 1; Pozycja nr 2 – głowica typu convex Kpl. 1, pozycja nr 3 - Głowica

endorektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex – convex Kpl. 1;

pozycja nr 4 – Głowica liniowa Kpl 1; pozycja nr 5 - przystawka biopsyjna do głowicy

konweksowej o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm,

metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji Kpl. 2; pozycja nr 6 - Przystawka

biopsyjna do głowicy endorektalnej, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji Kpl. 5;
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pozycja nr 7- Wielorazowy Pistolet do biopsji stercza Kpl. 1; pozycja nr 8 – Videoprinter Kpl.

1; - w Pakiecie nr 2 - Holomowy laser urologiczny z osprzętem do małoinwazyjnej

diagnostyki i kruszenia kamieni w układzie moczowym: - Pozycja nr 1 - Mobilny laser

holmowy, nowy, niepowystawowy, 30W Kpl. 1; pozycja nr 2 Światłowód – wielorazowe

włókno 270 μm, sterylizowalny, opakowanie 3 szt., Kpl 1; pozycja nr Światłowód –

wielorazowe włókno 400 μm, sterylizowalny opakowanie 3 sztuki Kpl. 1, pozycja nr 4 Nóż do

przycinania włókien (cutter światłowodów 5 sztuk Kpl. 1; pozycja nr 5 strpper do włókna 270

μm Kpl. 2; pozycja nr 6 strpper do włókna 400 μm Kpl. 5, pozycja nr 7 Okulary ochronne do

pracy z laserem 3 sztuki Kpl. 1 - w Pakiecie nr 3 - Zestaw laparoskopowy z wyposażeniem,

elektoresektoskop monopolarny,ureterorenoskop i cystskopy-2 szt - Pozycja nr 1 - Tor

wizyjny Kpl. ; pozycja nr 2 - Uchwyt stojaka na słoje 5 - litrowy do toru wizyjnego Kpl. 1;

pozycja nr 3 Instrumentarium laparoskopowe Kpl. 1; pozycja nr 4 Wózek aparaturowy z

wyposażeniem Kpl. 1; pozycja nr 5 Resektoskop monopolarny Kpl. 1; pozycja nr 6

Ureterorenoskop 9,5 Fr Kpl.; pozycja nr Cystoskop 19 Fr Kpl. 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-24, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-25, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Aparat do ultrasonografii z przeznaczeniem do badań urologicznych,

małych narządów (m.in. jąder, sutków, tarczycy), naczyniowych (dopplerowskich), jamy

brzusznej i mięśniowo-szkieletowych z m. in. trzema głowicami, przystawkami

wielorazowymi do biopsji i wielorazowym pistoletem do biopsji stercza Pozycja nr 1

-mobilny aparat usg, podemonstracyjny , rok produkcji nie starszy niż 2014 r, z funkcją

Dopplera kolorowego, spektralnego i mocy Kpl. 1; Pozycja nr 2 – głowica typu convex Kpl.

1, pozycja nr 3 - Głowica endorektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu
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convex-convex – convex Kpl. 1; pozycja nr 4 – Głowica liniowa Kpl 1; pozycja nr 5 -

przystawka biopsyjna do głowicy konweksowej o regulowanej średnicy na biopsje cienko i

grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością

sterylizacji Kpl. 2; pozycja nr 6 - Przystawka biopsyjna do głowicy endorektalnej,

wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji Kpl. 5; pozycja nr 7 Głowica liniowa Kpl.

1; pozycja nr 8 - Wielorazowy Pistolet do biopsji stercza Kpl. 1; pozycja nr 9 –

Videoprinter Kpl. 1;

W ogłoszeniu powinno być: Aparat do ultrasonografii z przeznaczeniem do badań

urologicznych, małych narządów (m.in. jąder, sutków, tarczycy), naczyniowych

(dopplerowskich), jamy brzusznej i mięśniowo-szkieletowych z m. in. trzema głowicami,

przystawkami wielorazowymi do biopsji i wielorazowym pistoletem do biopsji stercza

Pozycja nr 1 -mobilny aparat usg, podemonstracyjny , rok produkcji nie starszy niż 2014 r,

z funkcją Dopplera kolorowego, spektralnego i mocy Kpl. 1; Pozycja nr 2 – głowica typu

convex Kpl. 1, pozycja nr 3 - Głowica endorektalna trzypłaszczyznowa do badań

urologicznych typu convex-convex – convex Kpl. 1; pozycja nr 4 – Głowica liniowa Kpl 1;

pozycja nr 5 - przystawka biopsyjna do głowicy konweksowej o regulowanej średnicy na

biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego użytku z

możliwością sterylizacji Kpl. 2; pozycja nr 6 - Przystawka biopsyjna do głowicy

endorektalnej, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji Kpl. 5; pozycja nr 7 -

Wielorazowy Pistolet do biopsji stercza Kpl. 1; pozycja nr 8 – Videoprinter Kpl. 1;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub/i poręczeń musi spełniać

następujące wymogi: a) być wystawione na „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w

Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, b) z treści gwarancji/poręczenia

winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego

w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. c) okres

ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą (tj. 60 dni), przy czym
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pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

W ogłoszeniu powinno być: 9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub/i poręczeń

musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na „Poddębickie Centrum

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, b) z treści

gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres

związania ofertą (tj. 30 dni), przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest

dzień składania ofert.
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