
Dz.U./S S167
31/08/2018
380453-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

31/08/2018 S167
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380453-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne
2018/S 167-380453

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 157-359615)

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

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54/56
Warszawa
01-755
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Stoś
Tel.:  +48 261852309
E-mail: przetargi@wiml.waw.pl 
Faks:  +48 261852715
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiml.waw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: 21/ZP/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na odrębne części:
Część nr 1 – Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie
trójwymiarowym 3D – 1 kpl.,
Cześć nr 2 – Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.,
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Część nr 3 – Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia
organizmu – 1 kpl..
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części zamówienia.
5. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do 1 lub dowolnej liczby części
zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do 1 części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby
części zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.

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

29/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 157-359615

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

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 sprzętu medycznego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na odrębne części:
Część nr 1 - Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie
trójwymiarowym 3D – 1 kpl.,
Cześć nr 2 - Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.,
Część nr 3 - Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia
organizmu – 1 kpl..
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części zamówienia.
5. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby części
zamówienia lub kilku wykonawcom w odniesieniu do jednej części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej
liczby części zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na odrębne części:
Część nr 1 - Dostawa Systemu do mikroendoskopowych operacji zatok przynosowych w obrazie
trójwymiarowym 3D – 1 kpl.,
Cześć nr 2 - Dostawa Zestawu diagnostycznego kamery siatkówkowej z optyką adaptatywną – 1 kpl.,
Część nr 3 - Dostawa hipoksykatora z oksymetrem mózgowym – 1 kpl..
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub dowolną liczbę części zamówienia.
5. Zamówienie może zostać udzielone 1 wykonawcy w odniesieniu do 1 lub dowolnej liczby części zamówienia
lub kilku wykonawcom w odniesieniu do 1 części zamówienia albo w odniesieniu do dowolnej liczby części
zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
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Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu –
1 kpl.
Powinno być:
Dostawa hipoksykatora z oksymetrem mózgowym – 1 kpl.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa Normobarycznego testu hipoksji hipoksycznej w klinicznej ocenie efektów niedotlenienia organizmu –
1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ –
Formularz cenowy
Powinno być:
Dostawa hipoksykatora z oksymetrem mózgowym – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 określony został w załącznik nr 2 do SIWZ –
Formularz cenowy

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


