LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

szpital13
2019-056306
9.10.4
ENOTICES
EU
/
sekretariat@szpital-piotrkow.pl
/
/

1/2

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Nurkowska
Tel.: +48 446480300
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Faks: +48 446480302
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprzedaż i dostarczenie stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów, elektrod i akcesoriów
Numer referencyjny: 18/ZPN/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33158210

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sprzedaż i dostarczenie stymulatorów serca, kardiowerterów –
defibrylatorów, elektrod i akcesoriów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 i
2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpital13
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-049448
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 070-164384
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/04/2019
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

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy. Dopuszcza
się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze
katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;
- w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i
zaakceptowanego przez Zamawiającego,
- w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu,
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

