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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Tel.:  +48 426895819
E-mail: om.kowalska@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M.
Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 55 zp 18

II.1.2) Główny kod CPV
18424300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Zakres przedmiotowy wyszczególniono
ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a , 2b do SIWZ. W treści załącznika nr 2a, 2b
Zamawiający
określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie oferowane produkty.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.

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

19/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:om.kowalska@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: OlgaKowalska
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-087656
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 114-258825
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/06/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pakiet nr 1
Zamiast:
Pakiet nr 1:
Poz.1: RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE Z MANKIETEM. NIESTERYLNE DIAGNOSTYCZNO-
LABORATORYJNE w rozmiarach od XS do XL. op.- 100 szt. op. - 100szt
Poz. 2: Uchwyty naścienne pojedyne lub potrójne (do wyboru przez Zamawiającego) kompatybilne z
rękawicami z pozycji nr 1. Uchwyty o gładkich powierzchniach(bez mechanizmów automatycznych,
podtrzymujących) do opakowań z rękawicami diagnostycznymi wykonane z materiałów odpornych na działanie
preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Szpitalu np. związki tlenowe, chlorowe, aminy, alkohole i ich
mieszaniny do powieszenia na ścianie z mozliwością mocowania poprzez przykręcenie. szt. 350szt.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 2a, 2b do SIWZ.
Powinno być:
Pakiet nr 1:
Poz.1: RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE Z MANKIETEM. NIESTERYLNE DIAGNOSTYCZNO-
LABORATORYJNE w rozmiarach od XS do XL. op.- 100 szt., 282 400op.
Poz. 2: Uchwyty naścienne pojedyne lub potrójne (do wyboru przez Zamawiającego) kompatybilne z
rękawicami z pozycji nr 1. Uchwyty o gładkich powierzchniach(bez mechanizmów automatycznych,
podtrzymujących) do opakowań z rękawicami diagnostycznymi wykonane z materiałów odpornych na działanie
preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w Szpitalu np. związki tlenowe, chlorowe, aminy, alkohole i ich
mieszaniny do powieszenia na ścianie z mozliwością mocowania poprzez przykręcenie. szt. 350szt.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku 2a, 2b do SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:258825-2018:TEXT:PL:HTML

