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I. II. VI. VII.
Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2019/S 179-436020
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 170-414853)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489700
E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawy materiałów medycznych i płynów infuzyjnych do pracowni
cytostatycznej, szkiełek mikroskopowych, układu oddechowego, wózka.
Numer referencyjny: Zp/45/PN-43/19
II.1.2) Główny kod CPV
33140000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Liczba pakietów – 16
Pakiet nr 1 – Aplikator, bezigłowy przyrząd do przygotowywania
cytostatyków, osłonka, łącznik
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Pakiet nr 2 – Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem, bezigłowy przyrząd do
przygotowywania cytostatyków, urządzenie umożliwiające dodanie
roztworu leku
Pakiet nr 3 – Przyrządy
Pakiet nr 4 – Strzykawki
Pakiet nr 5 – Koreczki, łącznik
Pakiet nr 6 – Aparat do infuzji grawitacyjnych
Pakiet nr 7 – Natrium chloratum, Glucosum
Pakiet nr 8 – Jednorazowa półmaska, sterylny fartuch chirurgiczny
Pakiet nr 9 – Mata absorbcyjna, komplet zabiegowy
Pakiet nr 10 – Rękawice chirurgiczne
Pakiet nr 11 – Rękawice neoprenowe
Pakiet nr 12 – Linia
Pakiet nr 13 – Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szkiełka nakrywkowe
Pakiet nr 14 – Szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezyjności
Pakiet nr 15 – Układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M
Pakiet nr 16 - Wózek do przewożenia chorych
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-414853
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: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Wózek do przewożenia chorych
Szt. 1
Wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości leża
realizowaną pompą nożną. Leże wózka dwusegmentowe, oparcie pleców
sterowane za pomocą sprężyny gazowej ułatwiającej obsługę. W
narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające zarówno ściany
przed obiciami oraz zabezpieczające sam wózek. Wózek wyposażony w
barierki boczne łatwo i szybko obsługiwane za pomocą jednego przycisku.
Wózek wyposażony w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem.
Cztery koła jezdne o średnicy 125mm, centralna blokada kół
PARAMETRY:
— wymiary zewnętrzne: 210× 69cm
— długość leża: 1950mm
— szerokość leża: 630mm
— zakres regulacji wysokości leża: 46-85cm
— regulacja oparcia pleców: 45o
— dopuszczalne obciążenie: do 170kg
— masa wózka: ~80kg
Powinno być:
Pakiet nr 16
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Wózek do przewożenia chorych
L.p. asortyment
Szczegółowy jedn. miary
Ilość
Cena netto cena brutto wartość netto wartość brutto
Producent
1. Wózek do przewożenia chorych
Szt. 1
razem:
Wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości leża
realizowaną pompą nożną.
Leże wózka dwusegmentowe, oparcie pleców sterowane za pomocą
sprężyny gazowej ułatwiającej obsługę.
W narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające zarówno ściany
przed obiciami oraz zabezpieczające sam wózek. Wózek wyposażony w
barierki boczne łatwo i szybko obsługiwane za pomocą jednego przycisku.
Wózek wyposażony w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem. 4
koła jezdne o średnicy 125 mm, centralna blokada kół.
Parametry:
— wymiary zewnętrzne: 200-210 x 65-70 cm,
— długość leża: 1 900-1 950 mm,
— szerokość leża: 550-650 mm,
— zakres regulacji wysokości leża: 45-85 cm,
— regulacja oparcia pleców: 0-45o,
— dopuszczalne obciążenie: 170-210 kg,
— masa wózka: do 80 kg.
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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