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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Śmiarowska
Tel.:  +48 566574290
E-mail: zpo@zpotorun.pl 
Faks:  +48 566574290
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17
Numer referencyjny: ZPO:ZP/19/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego". Przedmiot podzielony jest
na zadania:
Nr 1: łóżka wielof. elektr. – 30 szt., szafka przył. z blatem – 30 szt.,
Nr 2: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.;
Nr 3: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.;
Nr 4: wózek rehab. specjalny - 20 szt., wózek fotelowy – 5 szt.,
Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,
Nr 6: ssak medyczny - 4 szt.
Nr 7: koncentrator tlenu – 5 szt.,worek samorozprężalny – 2 szt.,
Nr 8: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.,
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Nr 9: pulsoksymetr - 3 szt.
Nr 10: nebulizator – łącznie 6 szt.
Nr 11: ciśnieniomierz lek.- 4 szt., ciśnieniomierz elektr.- 4 szt.,
Nr 12: podnośnik elektr. dla pacjentów – 2 szt.
Nr 13: zintegrowany system hig. - 2 kpl.
Nr 14: kruszarka do leków - 1 szt.
Nr 15: myjnia dezynfektor- 2 szt.

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

18/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002vxyr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-137758
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-470993
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2019

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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego". Przedmiot podzielony jest
na zadania:
Nr 1: łóżka wielof. elektr. – 30 szt., szafka przył. z blatem – 30 szt.,
Nr 2: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.;
Nr 3: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.;
Nr 4: wózek rehab. specjalny - 20 szt., wózek fotelowy – 5 szt.,
Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,
Nr 6: ssak medyczny - 4 szt.
Nr 7: koncentrator tlenu – 5 szt.,worek samorozprężalny – 2 szt.,
Nr 8: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.,
Nr 9: pulsoksymetr - 3 szt.
Nr 10: nebulizator – łącznie 6 szt.
Nr 11: ciśnieniomierz lek.- 4 szt., ciśnieniomierz elektr.- 4 szt.,
Nr 12: podnośnik elektr. dla pacjentów – 2 szt.
Nr 13: zintegrowany system hig. - 2 kpl.
Nr 14: kruszarka do leków - 1 szt.
Nr 15: myjnia dezynfektor- 2 szt.
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Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego". Przedmiot podzielony jest
na zadania:
Nr 1: łóżka wielof. elektr. – 30 szt., szafka przył. z blatem – 30 szt.,
Nr 2: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.;
Nr 3: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.;
Nr 4: wózek rehab. specjalny - 20 szt., wózek fotelowy – 5 szt.,
Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.,
Nr 6: ssak medyczny - 4 szt.
Nr 7: koncentrator tlenu – 5 szt.,worek samorozprężalny – 2 szt.,
Nr 8: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.,
Nr 9: pulsoksymetr - 3 szt.
Nr 10: nebulizator – łącznie 6 szt.
Nr 11: ciśnieniomierz lek.- 4 szt., ciśnieniomierz elektr.- 4 szt.,
Nr 12: podnośnik elektr. dla pacjentów – 2 szt.
Nr 13: zintegrowany system hig. - 2 kpl.
Nr 14: kruszarka do leków - 1 szt.
Nr 15: myjnia dezynfektor- 2 szt.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.
Powinno być:
Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 5 jest dostawa: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 5 jest dostawa: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


