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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 2074959600000, ul. ul. Inwalidów

Wojennych  26, 56100   Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 380 58 01, e-mail przetargi@pcm-wolow.pl, faks

71 389 27 99.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 25

W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy: 22

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=231d4011-20b9-4fc6-911d...

1 z 2 17.05.2017 11:47



fabrycznie nowych urządzeń medycznych, tj.: L.p. Nazwa Liczba sztuk 1 Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego +

mankiet 12-komorowy na kończynę dolną + mankiet 12 - komorowy na kończynę górną + spodnie 24 – komorowe +

szafka pod aparat + kozetka 1 zestaw 2 Diatermia + stolik + kozetka drewniana 1 zestaw 3 Aparat do ultradźwięków +

stolik pod aparat + kozetka 1 zestaw 4 Wirówka kończyn górnych + krzesło dla pacjenta 1 zestaw 5 Trampolina 1 sztuka

6 Stół do masażu 1 sztuka 7 Aparat do magnetoterapii + kozetka + stolik 1 zestaw 8 Aparat do elektroterapii + stolik 1

zestaw 9 Lecznicza lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym 1 sztuka 10 Statywowa lampa do światłolecznictwa 2

sztuki 11 Stołowa lampa do światłolecznictwa + stolik 1 zestaw 12 Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną 2 sztuki 13

Fotel do masażu 1 sztuka 14 Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem 2 sztuki 15 Stolik pod aparaturę medyczną 4

sztuki 16 Stolik pod aparaturę medyczną 3 sztuki 17 Mata do ćwiczeń 4 sztuki 18 Aparat do krioterapii + stolik 1 zestaw

19 Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego 1 zestaw 20 Stół rehabilitacyjny 1 sztuka 21 Rower 2 sztuki

22 Kozetka lekarska 5 sztuk 23 Aparat do presoterapii z mankietem na kończynę dolną i górną (prawa / lewa) 1 zestaw 24

Stolik pod aparaturę medyczną 4 sztuki 25 Autorefraktometr z ketarometrią 1 sztuka 3.2 Szczegółowy opis urządzeń

zawierają załączniki nr 4 – Wymagane parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu. 3.3 Dostarczony przedmiot

zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, oznakowany oraz musi być dopuszczony do obrotu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t), posiadać

deklaracje zgodności, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, instrukcję obsługi w języku

polskim.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

fabrycznie nowych urządzeń medycznych, tj.: L.p. Nazwa Liczba sztuk 1 Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego +

mankiet 12-komorowy na kończynę dolną + mankiet 12 - komorowy na kończynę górną + spodnie 24 – komorowe +

szafka pod aparat + kozetka 1 zestaw 2 Diatermia + stolik + kozetka drewniana 1 zestaw 3 Aparat do ultradźwięków +

stolik pod aparat + kozetka 1 zestaw 4 Wirówka kończyn górnych + krzesło dla pacjenta 1 zestaw 5 Trampolina 1 sztuka

6 Stół do masażu 1 sztuka 7 Aparat do magnetoterapii + kozetka + stolik 1 zestaw 8 Aparat do elektroterapii + stolik 1

zestaw 9 Lecznicza lampa do naświetlań światłem spolaryzowanym 1 sztuka 10 Statywowa lampa do światłolecznictwa 2

sztuki 11 Stołowa lampa do światłolecznictwa + stolik 1 zestaw 12 Stół rehabilitacyjny z regulacją elektryczną 2 sztuki 13

Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem 2 sztuki 14 Stolik pod aparaturę medyczną 4 sztuki 15 Stolik pod

aparaturę medyczną 3 sztuki 16 Mata do ćwiczeń 4 sztuki 17 Aparat do krioterapii + stolik 1 zestaw 18 Szyna do ćwiczeń

biernych stawu biodrowego i kolanowego 1 zestaw 19 Stół rehabilitacyjny 1 sztuka 20 Kozetka lekarska 5 sztuk 21 Stolik

pod aparaturę medyczną 4 sztuki 22 Autorefraktometr z ketarometrią 1 sztuka 3.2 Szczegółowy opis urządzeń zawierają

załączniki nr 4 – Wymagane parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu. 3.3 Dostarczony przedmiot

zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, oznakowany oraz musi być dopuszczony do obrotu na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t), posiadać

deklaracje zgodności, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, instrukcję obsługi w języku

polskim.
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