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Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne 

2018/S  176-398895 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji  

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S  150-343870) 

Legal Basis: 

 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego  

ul. L. Rydygiera 15/17 
Grudziądz 

86-300 

Polska 

Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Daria Wiśniewska, Tomasz Witkowski, Tadeusz Bednarczyk 

Tel.: +48 566413475/+48 566413480 
E-mail: przetargi@bieganski.org 

Faks: +48 564621334 

Kod NUTS: PL616 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.przetargi.bieganski.org 
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń - znak 

sprawy Z/29/PN/18 
Numer referencyjny: Z/29/PN/18 

II.1.2)Główny kod CPV 

33100000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia oddziału anestezjologii i 

intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym, opisem technicznym 

wyposażenia oraz opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Rodzaj zamówienia, który odpowiada głównemu jego przedmiotowi to dostawa; z tego względu do udzielenia zamówienia 

stosuje się przepisy dotyczące dostaw - podstawa prawna: art. 5c ust. 1 Pzp. 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce 

zgodnie z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

11/09/2018 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 150-343870 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398895-2018:TEXT:PL:HTML#id0-I.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398895-2018:TEXT:PL:HTML#id1-II.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398895-2018:TEXT:PL:HTML#id2-VI.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398895-2018:TEXT:PL:HTML#id3-VII.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343870-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@bieganski.org?subject=TED
http://www.przetargi.bieganski.org/
http://www.przetargi.bieganski.org/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343870-2018:TEXT:PL:HTML


VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: IV.2.2 

Zamiast:  

Data: 14/09/2018 

Czas lokalny: 12:00 
Powinno być:  

Data: 19/09/2018 

Czas lokalny: 12:00 

Numer sekcji: IV.2.7 

Zamiast:  
Data: 14/09/2018 

Czas lokalny: 12:30 

Powinno być:  

Data: 19/09/2018 

Czas lokalny: 12:30 
Numer sekcji: VI.3 

Zamiast:  

... „Nie otwierać przed 14.9.2018 r. godz. 12.30” 

Powinno być:  

... „Nie otwierać przed 19.9.2018 r. godz. 12:30”  
VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

 


