
 
Ogłoszenie nr 540178813-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.  

Żary: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 588742-N-2019  
Data: 2019-08-22  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer 
identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego  2, 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 
684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874.  
Adres strony internetowej (url): www.105szpital.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: 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: Przedmiotem zamówienia jest 
sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz stabilizatorów 
zewnętrznych w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 7- 16. Liczba zadań 10: Zadanie nr 1 - Igły 
do pistoletu wielorazowego typu Coloplast Porges Zadanie nr 2 - Różne materiały medyczne Zadanie nr 3 - 
Akcesoria jednorazowe do pracowni endoskopowej Zadanie nr 4 - Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych 
do aparatu Helix firmy Andromeda ms GmbH Zadanie nr 5 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji, kołnierze 

usztywniające, materiały jednorazowego użytku Zadanie nr 6 - Materiały do laparoskopii Zadanie nr 7 - Materiały 
do laparoskopii Zadanie nr 8 - Zestaw laparoskopowy Zadanie nr 9 - Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej 
typu Hoffmana wraz z kompletnym instrumentarium Zadanie nr 10 - Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej 
stawu skokowego wraz z kompletnym instrumentarium  
W ogłoszeniu powinno być: 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: Przedmiotem zamówienia jest 
sukcesywna dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz stabilizatorów 
zewnętrznych w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 7- 16. Liczba zadań 10: Zadanie nr 1 - Igły 
do pistoletu wielorazowego typu Coloplast Porges Zadanie nr 2 - Różne materiały medyczne Zadanie nr 3 - 
Akcesoria jednorazowe do pracowni endoskopowej Zadanie nr 4 - Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych 
do aparatu PICO SMART firmy MEDICA S.p.A. Zadanie nr 5 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji, kołnierze 
usztywniające, materiały jednorazowego użytku Zadanie nr 6 - Materiały do laparoskopii Zadanie nr 7 - Materiały 
do laparoskopii Zadanie nr 8 - Zestaw laparoskopowy Zadanie nr 9 - Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej 
typu Hoffmana wraz z kompletnym instrumentarium Zadanie nr 10 - Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej 

stawu skokowego wraz z kompletnym instrumentarium  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.6)  
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Część nr: 4 Nazwa: Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych do aparatu Helix firmy Andromeda ms 
GmbHCewniki i akcesoria do badań urodynamicznych do aparatu Helix firmy Andromeda ms GmbH 1) 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:Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych do aparatu 
Helix firmy Andromeda ms GmbHCewniki i akcesoria do badań urodynamicznych do aparatu Helix firmy 
Andromeda ms GmbH  
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4 Nazwa: Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych do aparatu PICO SMART firmy 

MEDICA S.p.A 1) 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:Cewniki i akcesoria do badań 



urodynamicznych do aparatu PICO SMART firmy MEDICA S.p.A  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 
2019-08-30, godzina: 11:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-02, godzina: 11:00,  

 


