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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544400-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 222-544400
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 215-526598)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Dostawa materiałów medycznych”
Numer referencyjny: Zp/63/PN-60/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Liczba pakietów – 13:
— pakiet nr 1 – folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego,
— pakiet nr 2 – łyżki do laryngoskopu,
— pakiet nr 3 – prowadnica do rurki intubacyjnej,
— pakiet nr 4 – prowadnica do trudnej intubacji,
— pakiet nr 5 – zestaw do kaniulacji żył centralnych,
— pakiet nr 6 – zestaw uniwersalny do przetaczania płynów Plum A+,
— pakiet nr 7 – cewniki do odsysania,
— pakiet nr 8 – maski krtaniowe, specjalistyczne, jednorazowego użytku,
— pakiet nr 9 – zestawy do pomp Agilia,
— pakiet 10 – igły do iniekcji jednorazowego użytku,
— pakiet 11 – asortyment do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora Symphony,
— pakiet 12 – jednorazowy układ do resuscytacji z maseczką,
— pakiet 13 – wielorazowa maseczka do resuscytacji noworodka i niemowlęcia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-526598

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: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Lp.; asortyment szczegółowy jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. O.D. – 3,3 szt. 300;
2. O.D. – 5,0 szt. 500.
Parametry:
— jednorazowego użytku,
— sterylna,
— elastyczna, wzmocniona na całej długości,
— zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie,
— długość min. 60 cm.
Powinno być:
Lp.; asortyment szczegółowy; jedn. miary; ilość 12 mies.:
1. O.D. – 3,3; szt. 300;
2. O.D. – 5,0; szt. 500.
Parametry:
— jednorazowego użytku,
— sterylna,
— elastyczna, wzmocniona na całej długości,
— zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie,
— długość min. 60 cm,
— sztywne opakowanie pojedynczej prowadnicy zapobiegające jej odkształcaniu.
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Inne dodatkowe informacje:
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