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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi, dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Nr spr 16/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub
wybrane pakiety.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
16/ZP/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-016746   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 028-044356  z dnia:  08/02/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
05/02/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany
wnieść wadium w wysokości 46
270,00 zł. Podział kwot wadium na
poszczególne pakiety przedstawia
się następująco:
Numer pakietu wadium
1 22 100,00 zł
2 5 100,00 zł
3 17 700,00 zł
4 800,00 zł
5 300,00 zł
6 270,00 zł
RAZEM 46 270,00 zł
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany
wnieść wadium w wysokości 20
150,00 zł. Podział kwot wadium na
poszczególne pakiety przedstawia
się następująco:
Numer pakietu wadium
1 7 000,00 zł
2 1 800,00 zł
3 9 700,00 zł
4 860,00 zł
5 230,00 zł
6 560,00 zł
RAZEM 20 150,00 zł
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy sprzętu
medycznego dla Wojewódzkiego
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Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 16/
ZP/14 ”.
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony do
oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 16/
ZP/14 ”.
3. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony do
oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna
i finansowa: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna posiadanie środków
finansowych lub zdolność kredytową
na poziomie minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
środków
1 553 000,00 zł
2 129 500,00 zł
3 442 300,00 zł
4 21 500,00 zł
5 7 400,00 zł
6 24 800,00 zł
RAZEM 1 178 500,00 zł

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
dostaw
1 180 000,00 zł
2 45 000,00 zł
3 240 000,00 zł
4 21 000,00 zł
5 5 200,00 zł
6 14 000,00 zł
SUMA 505 200,00 zł
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Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
W przypadku składania oferty na
większą ilość pakietów niż jeden,
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty
poszczególnych pakietów.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków udziału
w postępowaniu na podstawie
oświadczeń oraz dokumentów
o których mowa w rozdziale V
niniejszej SIWZ.

w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.”
W przypadku składania oferty na
większą ilość pakietów niż jeden,
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty
poszczególnych pakietów.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków udziału
w postępowaniu na podstawie
oświadczeń oraz dokumentów
o których mowa w rozdziale V
niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)Warunek
powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał co
najmniej
1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
dostaw
1 553 000,00 zł
2 129 500,00 zł
3 442 300,00 zł
4 21 500,00 zł
5 7 400,00 zł
6 24 800,00 zł
RAZEM 1 178 500,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy):
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
dostaw
1 180 000,00 zł
2 45 000,00 zł
3 240 000,00 zł
4 21 000,00 zł
5 5 200,00 zł
6 14 000,00 zł
SUMA 505 200,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać
uprawnienie do
dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału

dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.”
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Zobowiązanie lub każdy inny
dokument, z którego
będzie jednoznacznie wynikać
uprawnienie do
dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów
1. W zakresie wykazania spełnienia
przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał co
najmniejPL Formularz standardowy
02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 /
39
a) oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy
zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. W zakresie wykazania spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postepowaniu albo
ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
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postepowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na
rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym
mowa w punkcie b)
zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w
punkcie b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w
postępowaniu, skorzystał z
możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane poprzez:
· określenie dostaw lub usług,
których dotyczy
obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub
złożenie poświadczeń tj. głównych
dostaw rozumianych przez
Zamawiającego jako 1 dostawę
rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi
zamówienia o wartości
brutto minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
dostaw
1 553 000,00 zł
2 129 500,00 zł
3 442 300,00 zł

Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
poprzez:
· określenie dostaw lub usług,
których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie poświadczeń
tj. głównych dostaw rozumianych
przez Zamawiającego jako 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
Numer pakietu Minimalna wartość
środków
1 180 000,00 zł
2 45 000,00 zł
3 240 000,00 zł
4 21 000,00 zł
5 5 200,00 zł
6 14 000,00 zł
SUMA 505 200,00 zł
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy –
dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także
innych dokumentów, dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
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4 21 500,00 zł
5 7 400,00 zł
6 24 800,00 zł
RAZEM 1 178 500,00 zł
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega nazasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o
których mowa
w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a
także innych
dokumentów, dotyczących sytuacji
ekonomicznej i
finansowej, określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia

b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
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publicznego wszczynanych w
okresie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie Rozporządzenia
Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane, wykonawca
w miejsce poświadczeń, może
przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie
dostaw lub usług
oraz wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie,
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3
Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz.
1817)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 1 Nazwa : 1
1) Krótki opis:
1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 100 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm

Powinno być:

Część nr : 1 Nazwa : 1
1) Krótki opis:
Pakiet nr 1
1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
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Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 150 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 100 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 50 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 150 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”Długość od 200cm do
300cm
" 150 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne

Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 80 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
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Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 30 szt
8 "Cewniki lasso
Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 20 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 1000 szt

Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
8 "Cewniki lasso
Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 1 Nazwa : 1
3) Wielkość lub zakres:
1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 100 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D

Powinno być:

Część nr : 1 Nazwa : 1
3) Wielkość lub zakres:
Pakiet nr 1
1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
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Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch" 150 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 100 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 50 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 150 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 150 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 30 szt
8 "Cewniki lasso

Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 80 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
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Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 20 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 1000 szt

8 "Cewniki lasso
Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 2 Nazwa : 2
1) Krótki opis:
1 Prowadnik ultra sztywny typu
Amplatz wykonany ze stali
nierdzewnej z miękka, sprężynowa
końcówką.
Prowadnik pokrywany teflonem.
Średnica 0,025”, 0,032”, 0,035’
i 0,038”,długość 145cm,180cm,
260cm, 300cm.
Giętka końcówka o długości 3cm i
7cm. Końcówka prowadnika prosta
lub w kształcie „J” o promieniu 3mm.
100
szt
2 "Prowadnik ekstra sztywny typu
LUNDERQUIST: wykonany ze stali
nierdzewnej, z miękką , sprężynową
końcówką, której można nadać
różny kształt . Prowadnik pokrywany
teflonem.Prowadnik o średnicy 0,035
cala i długości 45cm, 90cm, 180 cm i
260 cm. Giętka końcówka o długości
3cm, 4cm, 5cm, 7cm. Końcówka
prowadnika prosta lub w kształcie
""J"" o promieniu 3mm.
" 100 szt
3 prowadnik hydrofilny : zbudowany
z nitinolu; powleczony substancją
hydrofilną; końcówka prosta i angled;

Powinno być:

Część nr : 2 Nazwa : 2
1) Krótki opis:
1 Prowadnik ultra sztywny typu
Amplatz wykonany ze stali
nierdzewnej z miękka, sprężynowa
końcówką. Prowadnik pokrywany
teflonem. Średnica 0,025”,
0,032”, 0,035’ i 0,038”,długość
145cm,180cm, 260cm, 300cm.
Giętka końcówka o długości 3cm i
7cm. Końcówka prowadnika prosta
lub w kształcie „J” o promieniu 3mm.
60 szt
2 "Prowadnik ekstra sztywny typu
LUNDERQUIST: wykonany ze stali
nierdzewnej, z miękką , sprężynową
końcówką, której można nadać
różny kształt . Prowadnik pokrywany
teflonem.Prowadnik o średnicy 0,035
cala i długości 45cm, 90cm, 180 cm i
260 cm. Giętka końcówka o długości
3cm, 4cm, 5cm, 7cm. Końcówka
prowadnika prosta lub w kształcie
""J"" o promieniu 3mm.
" 60 szt
5 Cewniki diagnostyczne,
różne końcówki
(VTK,H1,H3,C1,C2,C3,SIM1,SIM2,JB1,JB2,JB3,VAL,DAV,MAN,VERT,RIM,VS,VS1,VS2,VS3,BMC,KMP,MPA,PED,PIG
i inne). Akceptujące prowadnik
0,035”, 0,038”.Średnica 4,5F.Długość
65,70,90,100,125cm. 600 szt
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dostarczany z uchwytem
umożliwiającym rotację; średnica
prowadnika 0.035"; długość 145,
180,260 cm;
miękka bezpieczna spiralna
końcówka z dodatkowym drutem
bezpieczeństwa, połączonym z
rdzeniem
nitinolowym 300 szt
4 Prowadnik hydrofilny 0,014"0,018":
posiada nitinolowy rdzeń heavy duty
zapewniający dobre podparcie
przy jednoczesnym 1:1 przeniesieniu
obrotu do platynowej sprężynowej
końcówki. Długość elastycznej
końcówki 6cm. Zakrzywiona
końcówka. Śliska powłoka TFE
pokrywajaca rdzeń prowadnika
zapewniająca niski
współczynnik tarcia i łatwe
manewrowanie. Dł. 180,300cm. 100
szt
5 Cewniki diagnostyczne, różne
końcówki
(VTK,H1,H3,C1,C2,C3,SIM1,SIM2,JB1,JB2,JB3,VAL,DAV,MAN,VERT,RIM,VS,VS1,VS2,VS3,BMC,KMP,MPA,PED,PIG
i inne). Akceptujące prowadnik
0,035”, 0,038”.Średnica 4,5F.Długość
65,70,90,100,125cm. 700 szt
6 "Cząsteczki do embolizacji –PVA
w postaci granulowanego alkoholu
poliwinylowego. Dostępne 9 różnych
średnic. Łatwy do aplikacji mieszany
w środowisku jałowym (fiolka).
Od 50 do 500 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji z
cewnikiem o średnicy 0,018”),od 700
do 2000 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji
z cewnikiem 0,044”). Fiolka
zawierająca 100g materiału.
" 150 szt
7 "Kończynowy zestaw
wprowadzający dostęp przez tętnicę
piszczelową: Zestaw zawiera 4cm
echogeniczną
igłę21G, nitynolowy prowadnik
0,018"", 7cm koszulkę
wprowadzającą 4-5 F oraz zawór
hemostatyczny Check-
Flo. Zawór hemostatyczny
mocowany bezpośrednio do koszulki
wprowadzającej Micropuncture,
pozwala na

6 "Cząsteczki do embolizacji –PVA
w postaci granulowanego alkoholu
poliwinylowego. Dostępne 9 różnych
średnic. Łatwy do aplikacji mieszany
w środowisku jałowym (fiolka).
Od 50 do 500 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji z
cewnikiem o średnicy 0,018”),od 700
do 2000 mikronów (kompatybilne
przy aplikacji z cewnikiem 0,044”).
Fiolka zawierająca 100g materiału.
" 70 szt
7 "Kończynowy zestaw
wprowadzający dostęp przez
tętnicę piszczelową: Zestaw
zawiera 4cm echogeniczną igłę21G,
nitynolowy prowadnik 0,018"",
7cm koszulkę wprowadzającą
4-5 F oraz zawór hemostatyczny
Check-Flo. Zawór hemostatyczny
mocowany bezpośrednio do koszulki
wprowadzającej Micropuncture,
pozwala na
stosowanie go jako interwencyjnej
koszulki wprowadzającej
ze średnicą wewnętrzną 2,9Fr.
" 10 szt
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stosowanie go jako interwencyjnej
koszulki wprowadzającej
ze średnicą wewnętrzną 2,9Fr.
" 20 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 2 Nazwa : 2
3) Wielkość lub zakres:
1 Prowadnik ultra sztywny typu
Amplatz wykonany ze stali
nierdzewnej z miękka, sprężynowa
końcówką.
Prowadnik pokrywany teflonem.
Średnica 0,025”, 0,032”, 0,035’
i 0,038”,długość 145cm,180cm,
260cm, 300cm.
Giętka końcówka o długości 3cm i
7cm. Końcówka prowadnika prosta
lub w kształcie „J” o promieniu 3mm.
100
szt
2 "Prowadnik ekstra sztywny typu
LUNDERQUIST: wykonany ze stali
nierdzewnej, z miękką , sprężynową
końcówką, której można nadać
różny kształt . Prowadnik pokrywany
teflonem.Prowadnik o średnicy 0,035
cala i długości 45cm, 90cm, 180 cm i
260 cm. Giętka końcówka o długości
3cm, 4cm, 5cm, 7cm. Końcówka
prowadnika prosta lub w kształcie
""J"" o promieniu 3mm.
" 100 szt
3 prowadnik hydrofilny : zbudowany
z nitinolu; powleczony substancją
hydrofilną; końcówka prosta i angled;
dostarczany z uchwytem
umożliwiającym rotację; średnica
prowadnika 0.035"; długość 145,
180,260 cm;
miękka bezpieczna spiralna
końcówka z dodatkowym drutem
bezpieczeństwa, połączonym z
rdzeniem
nitinolowym 300 szt
4 Prowadnik hydrofilny 0,014"0,018":
posiada nitinolowy rdzeń heavy duty
zapewniający dobre podparcie
przy jednoczesnym 1:1 przeniesieniu
obrotu do platynowej sprężynowej
końcówki. Długość elastycznej
końcówki 6cm. Zakrzywiona
końcówka. Śliska powłoka TFE

Powinno być:

Część nr : 2 Nazwa : 2
3) Wielkość lub zakres:
1 Prowadnik ultra sztywny typu
Amplatz wykonany ze stali
nierdzewnej z miękka, sprężynowa
końcówką. Prowadnik pokrywany
teflonem. Średnica 0,025”,
0,032”, 0,035’ i 0,038”,długość
145cm,180cm, 260cm, 300cm.
Giętka końcówka o długości 3cm i
7cm. Końcówka prowadnika prosta
lub w kształcie „J” o promieniu 3mm.
60 szt
2 "Prowadnik ekstra sztywny typu
LUNDERQUIST: wykonany ze stali
nierdzewnej, z miękką , sprężynową
końcówką, której można nadać
różny kształt . Prowadnik pokrywany
teflonem.Prowadnik o średnicy 0,035
cala i długości 45cm, 90cm, 180 cm i
260 cm. Giętka końcówka o długości
3cm, 4cm, 5cm, 7cm. Końcówka
prowadnika prosta lub w kształcie
""J"" o promieniu 3mm.
" 60 szt
5 Cewniki diagnostyczne,
różne końcówki
(VTK,H1,H3,C1,C2,C3,SIM1,SIM2,JB1,JB2,JB3,VAL,DAV,MAN,VERT,RIM,VS,VS1,VS2,VS3,BMC,KMP,MPA,PED,PIG
i inne). Akceptujące prowadnik
0,035”, 0,038”.Średnica 4,5F.Długość
65,70,90,100,125cm. 600 szt
6 "Cząsteczki do embolizacji –PVA
w postaci granulowanego alkoholu
poliwinylowego. Dostępne 9 różnych
średnic. Łatwy do aplikacji mieszany
w środowisku jałowym (fiolka).
Od 50 do 500 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji z
cewnikiem o średnicy 0,018”),od 700
do 2000 mikronów (kompatybilne
przy aplikacji z cewnikiem 0,044”).
Fiolka zawierająca 100g materiału.
" 70 szt
7 "Kończynowy zestaw
wprowadzający dostęp przez
tętnicę piszczelową: Zestaw
zawiera 4cm echogeniczną igłę21G,
nitynolowy prowadnik 0,018"",
7cm koszulkę wprowadzającą
4-5 F oraz zawór hemostatyczny
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pokrywajaca rdzeń prowadnika
zapewniająca niski
współczynnik tarcia i łatwe
manewrowanie. Dł. 180,300cm. 100
szt
5 Cewniki diagnostyczne, różne
końcówki
(VTK,H1,H3,C1,C2,C3,SIM1,SIM2,JB1,JB2,JB3,VAL,DAV,MAN,VERT,RIM,VS,VS1,VS2,VS3,BMC,KMP,MPA,PED,PIG
i inne). Akceptujące prowadnik
0,035”, 0,038”.Średnica 4,5F.Długość
65,70,90,100,125cm. 700 szt
6 "Cząsteczki do embolizacji –PVA
w postaci granulowanego alkoholu
poliwinylowego. Dostępne 9 różnych
średnic. Łatwy do aplikacji mieszany
w środowisku jałowym (fiolka).
Od 50 do 500 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji z
cewnikiem o średnicy 0,018”),od 700
do 2000 mikronów
(kompatybilne przy aplikacji
z cewnikiem 0,044”). Fiolka
zawierająca 100g materiału.
" 150 szt
7 "Kończynowy zestaw
wprowadzający dostęp przez tętnicę
piszczelową: Zestaw zawiera 4cm
echogeniczną
igłę21G, nitynolowy prowadnik
0,018"", 7cm koszulkę
wprowadzającą 4-5 F oraz zawór
hemostatyczny Check-
Flo. Zawór hemostatyczny
mocowany bezpośrednio do koszulki
wprowadzającej Micropuncture,
pozwala na
stosowanie go jako interwencyjnej
koszulki wprowadzającej
ze średnicą wewnętrzną 2,9Fr.
" 20 szt

Check-Flo. Zawór hemostatyczny
mocowany bezpośrednio do koszulki
wprowadzającej Micropuncture,
pozwala na
stosowanie go jako interwencyjnej
koszulki wprowadzającej
ze średnicą wewnętrzną 2,9Fr.
" 10 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 3 Nazwa : 3
1) Krótki opis:
1 "1. Spirale embolizacyjne
pokrywane, odczepiane
elektromechanicznie
Spirale platynowe pokrywane
polimerem – hydrożelem
zwiększającym objętości spirali w
zależności od jej
grubości.

Powinno być:

Część nr : 3 Nazwa : 3
1) Krótki opis
1 "1. Spirale embolizacyjne
pokrywane, odczepiane
elektromechanicznie
Spirale platynowe pokrywane
polimerem – hydrożelem
zwiększającym objętości spirali w
zależności od jej grubości.
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
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• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3
sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych wymiarach
średnic i długości
" 50 szt
2 "Spirale platynowe do
embolizacji tętniaków odczepiane
elektromechanicznie
• Spirale platynowe
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3
sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych kształtach i
stopniu sztywności: 3 D , Helical ,
Helical SR , HyperSoft , Complex
" 150 szt
3 3. System odczepiania
elektromechaniczny –gwarantujący
wizualną – zielona / czerwona dioda
sygnalizująca
informację o odczepieniu spirali.
Czas odczepienia spirali 3 sekundy.
20 szt
4 "4. Mikroprowadnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Prowadnik o budowie hybrydowej
• Prowadnik o średnicy 0,012’’ w
części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w
części proksymalnej
• Rdzeń prowadnika wykonany ze
stali w części dystalnej wykonany z
nitynolu
• Prowadnik o długości 200 cm ,
część nitynolowa o długości 60 cm ,
kształtowalna część prowadnika o
długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne
na długości 40 cm

odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych wymiarach
średnic i długości
" 40 szt
2 "Spirale platynowe do
embolizacji tętniaków odczepiane
elektromechanicznie
• Spirale platynowe
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych kształtach i
stopniu sztywności: 3 D , Helical ,
Helical SR , HyperSoft , Complex
" 60 szt
3 3. System odczepiania
elektromechaniczny –gwarantujący
wizualną – zielona / czerwona
dioda sygnalizująca informację
o odczepieniu spirali. Czas
odczepienia spirali 3 sekundy. 10 szt
4 "4. Mikroprowadnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Prowadnik o budowie hybrydowej
• Prowadnik o średnicy 0,012’’ w
części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w
części proksymalnej
• Rdzeń prowadnika wykonany ze
stali w części dystalnej wykonany z
nitynolu
• Prowadnik o długości 200 cm ,
część nitynolowa o długości 60 cm ,
kształtowalna część prowadnika o
długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne
na długości 40 cm
" 30 szt
5 "Mikrocewnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony – zbudowany z 7
segmentów
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" 50 szt
5 "Mikrocewnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony – zbudowany z 7
segmentów
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F ,
średnica wewnętrzna 0,017’’;
średnica 2.5 / 2.0F , średnica
wewnętrzna
0,021’’; 2,6/3,1F średnica
wewnętrzna 0,027”
• Długość cewnika 150 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 100 cm
• Dostępne 2 typy : regular , extra
support
" 50 szt
6 "Cewnik prowadzący do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik atraumatyczny w części
dystalnej , zbrojony w części
proksymalnej , pokrycie PTFE w
części
środkowej cewnika
• Cewnik o budowie 2 częściowej
niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik
prowadzący o średnicach 5 F i
6F, długości 95 cm , kształtowalna
dystalna
końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik
diagnostyczny o średnicach 4 F
i 5 F , długość cewnika 117 cm ,
kształtowalna
dystalna końcówka 7 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 15 cm
• Cewnik o kształcie końcówki ;
PROSTY , MP2 ,
" 30 szt
7 "Mikrocewnik umożliwiający
dostęp dystalny do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony
• Kompatybilny z prowadnikiem
0.035”

• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F ,
średnica wewnętrzna 0,017’’;
średnica 2.5 / 2.0F , średnica
wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F
średnica wewnętrzna 0,027”
• Długość cewnika 150 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 100 cm
• Dostępne 2 typy : regular , extra
support
" 30 szt
6 "Cewnik prowadzący do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik atraumatyczny w części
dystalnej , zbrojony w części
proksymalnej , pokrycie PTFE w
części środkowej cewnika
• Cewnik o budowie 2 częściowej
niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik
prowadzący o średnicach 5 F i
6F, długości 95 cm , kształtowalna
dystalna końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik
diagnostyczny o średnicach 4 F
i 5 F , długość cewnika 117 cm ,
kształtowalna dystalna końcówka 7
cm , pokrycie hydrofilne na długości
15 cm
• Cewnik o kształcie końcówki ;
PROSTY , MP2 ,
" 20 szt
7 "Mikrocewnik umożliwiający
dostęp dystalny do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony
• Kompatybilny z prowadnikiem
0.035”
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 5F , średnica
wewnętrzna 0,055’’;
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• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 5F , średnica
wewnętrzna 0,055’’;
• Długość cewnika 125 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 60 cm
• Minimum 2 typy : regular , extra
support
" 5 szt
8 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• Min 4 markery w części
proksymalnej i dystalnej oraz
wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki
stentu dla lepszej widoczności w
skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,021’’
• średnica stentu 3mm, długości od
15 mm do 41mm
" 10 szt
9 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy o małych rozmiarach
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• 3 markery w części proksymalnej
i dystalnej oraz wplecione 2 nici
tytanowe wewnątrz struktury
plecionki
stentu dla lepszej widoczności w
skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,017’’
• Średnice stentu 2mm, 2.5mm,
3mm, 3.5mm; różne długości stentu
od 9 mm do 38 mm;
" 10 szt

• Długość cewnika 125 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 60 cm
• Minimum 2 typy : regular , extra
support
" 3 szt
8 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• Min 4 markery w części
proksymalnej i dystalnej oraz
wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki stentu dla lepszej
widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,021’’
• średnica stentu 3mm, długości od
15 mm do 41mm
" 3 szt
9 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy o małych rozmiarach
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• 3 markery w części proksymalnej
i dystalnej oraz wplecione 2 nici
tytanowe wewnątrz struktury
plecionki stentu dla lepszej
widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,017’’
• Średnice stentu 2mm, 2.5mm,
3mm, 3.5mm; różne długości stentu
od 9 mm do 38 mm;
" 10 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 3 Nazwa : 3
3) Wielkość lub zakres:
1 "1. Spirale embolizacyjne
pokrywane, odczepiane
elektromechanicznie
Spirale platynowe pokrywane
polimerem – hydrożelem

Powinno być:

Część nr : 3 Nazwa : 3
3) Wielkość lub zakres:
1 "1. Spirale embolizacyjne
pokrywane, odczepiane
elektromechanicznie
Spirale platynowe pokrywane
polimerem – hydrożelem
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zwiększającym objętości spirali w
zależności od jej
grubości.
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3
sekundy• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych wymiarach
średnic i długości
" 50 szt
2 "Spirale platynowe do
embolizacji tętniaków odczepiane
elektromechanicznie
• Spirale platynowe
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3
sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych kształtach i
stopniu sztywności: 3 D , Helical ,
Helical SR , HyperSoft , Complex
" 150 szt
3 3. System odczepiania
elektromechaniczny –gwarantujący
wizualną – zielona / czerwona dioda
sygnalizująca
informację o odczepieniu spirali.
Czas odczepienia spirali 3 sekundy.
20 szt
4 "4. Mikroprowadnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Prowadnik o budowie hybrydowej
• Prowadnik o średnicy 0,012’’ w
części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w
części proksymalnej
• Rdzeń prowadnika wykonany ze
stali w części dystalnej wykonany z
nitynolu
• Prowadnik o długości 200 cm ,
część nitynolowa o długości 60 cm ,
kształtowalna część prowadnika o

zwiększającym objętości spirali w
zależności od jej grubości.
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,014 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych wymiarach
średnic i długości
" 40 szt
2 "Spirale platynowe do
embolizacji tętniaków odczepiane
elektromechanicznie
• Spirale platynowe
• System odczepiania gwarantujący
dźwiękową i wizualną sygnalizację
odczepienia spirali – czas
odczepienia 3 sekundy
• Spirale z możliwością
repozycjonowania wewnątrz worka
tętniaka
• Spirale o średnicy pierwotnego
zwoju: 0,010 ; 0,018 ‘’
• Spirale o różnych kształtach i
stopniu sztywności: 3 D , Helical ,
Helical SR , HyperSoft , Complex
" 60 szt
3 3. System odczepiania
elektromechaniczny –gwarantujący
wizualną – zielona / czerwona
dioda sygnalizująca informację
o odczepieniu spirali. Czas
odczepienia spirali 3 sekundy. 10 szt
4 "4. Mikroprowadnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Prowadnik o budowie hybrydowej
• Prowadnik o średnicy 0,012’’ w
części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w
części proksymalnej
• Rdzeń prowadnika wykonany ze
stali w części dystalnej wykonany z
nitynolu
• Prowadnik o długości 200 cm ,
część nitynolowa o długości 60 cm ,
kształtowalna część prowadnika o
długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne
na długości 40 cm
" 30 szt
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długości 1,4 cm , pokrycie hydrofilne
na długości 40 cm
" 50 szt
5 "Mikrocewnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony – zbudowany z 7
segmentów
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F ,
średnica wewnętrzna 0,017’’;
średnica 2.5 / 2.0F , średnica
wewnętrzna
0,021’’; 2,6/3,1F średnica
wewnętrzna 0,027”
• Długość cewnika 150 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 100 cm
• Dostępne 2 typy : regular , extra
support
" 50 szt
6 "Cewnik prowadzący do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik atraumatyczny w części
dystalnej , zbrojony w części
proksymalnej , pokrycie PTFE w
części
środkowej cewnika
• Cewnik o budowie 2 częściowej
niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik
prowadzący o średnicach 5 F i
6F, długości 95 cm , kształtowalna
dystalna
końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik
diagnostyczny o średnicach 4 F
i 5 F , długość cewnika 117 cm ,
kształtowalna
dystalna końcówka 7 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 15 cm
• Cewnik o kształcie końcówki ;
PROSTY , MP2 ,
" 30 szt
7 "Mikrocewnik umożliwiający
dostęp dystalny do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony

5 "Mikrocewnik do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony – zbudowany z 7
segmentów
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 2.4 / 1.7F ,
średnica wewnętrzna 0,017’’;
średnica 2.5 / 2.0F , średnica
wewnętrzna 0,021’’; 2,6/3,1F
średnica wewnętrzna 0,027”
• Długość cewnika 150 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 100 cm
• Dostępne 2 typy : regular , extra
support
" 30 szt
6 "Cewnik prowadzący do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik atraumatyczny w części
dystalnej , zbrojony w części
proksymalnej , pokrycie PTFE w
części środkowej cewnika
• Cewnik o budowie 2 częściowej
niezależnej od siebie :
- część zewnętrzna – cewnik
prowadzący o średnicach 5 F i
6F, długości 95 cm , kształtowalna
dystalna końcówka 7 cm
- cześć wewnętrzna – cewnik
diagnostyczny o średnicach 4 F
i 5 F , długość cewnika 117 cm ,
kształtowalna dystalna końcówka 7
cm , pokrycie hydrofilne na długości
15 cm
• Cewnik o kształcie końcówki ;
PROSTY , MP2 ,
" 20 szt
7 "Mikrocewnik umożliwiający
dostęp dystalny do zabiegów
neuroradiologicznych
• Cewnik zbrojony
• Kompatybilny z prowadnikiem
0.035”
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
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• Kompatybilny z prowadnikiem
0.035”
• Atraumatyczny dystalny segment
umożliwiający kształtowanie
końcówki nad parą wodną
• Dwa platynowe markery
umożliwiające pozycjonowanie i
odczepianie spirali
• Zewnętrzna średnica 5F , średnica
wewnętrzna 0,055’’;• Długość
cewnika 125 cm , pokrycie hydrofilne
na długości 60 cm
• Minimum 2 typy : regular , extra
support
" 5 szt
8 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• Min 4 markery w części
proksymalnej i dystalnej oraz
wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki
stentu dla lepszej widoczności w
skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,021’’
• średnica stentu 3mm, długości od
15 mm do 41mm
" 10 szt
9 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy o małych rozmiarach
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• 3 markery w części proksymalnej
i dystalnej oraz wplecione 2 nici
tytanowe wewnątrz struktury
plecionki
stentu dla lepszej widoczności w
skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,017’’
• Średnice stentu 2mm, 2.5mm,
3mm, 3.5mm; różne długości stentu
od 9 mm do 38 mm;
" 10 szt

• Zewnętrzna średnica 5F , średnica
wewnętrzna 0,055’’;
• Długość cewnika 125 cm , pokrycie
hydrofilne na długości 60 cm
• Minimum 2 typy : regular , extra
support
" 3 szt
8 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• Min 4 markery w części
proksymalnej i dystalnej oraz
wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz
struktury plecionki stentu dla lepszej
widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,021’’
• średnica stentu 3mm, długości od
15 mm do 41mm
" 3 szt
9 "Wewnątrzczaszkowy stent
naczyniowy o małych rozmiarach
• Stent pleciony wykonany z nitinolu
• 3 markery w części proksymalnej
i dystalnej oraz wplecione 2 nici
tytanowe wewnątrz struktury
plecionki stentu dla lepszej
widoczności w skopii
• Kompatybilny z mikrocewnikiem o
średnicy 0,017’’
• Średnice stentu 2mm, 2.5mm,
3mm, 3.5mm; różne długości stentu
od 9 mm do 38 mm;
" 10 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 4 Nazwa : 4
1) Krótki opis:
1 "Stent szyjny
• stent RX, typu Slotted Tube
• materiał: Nitinol

Powinno być:

Część nr : 4 Nazwa : 4
1) Krótki opis:
1 "Stent szyjny
• stent RX, typu Slotted Tube
• materiał: Nitinol
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• struktura hybrydowa - zamknięte
komórki w części środkowej stentu i
otwarte w części proksymalnej i
dystalnej
• średnice cylindryczne: 7.0mm,
9.0mm, 11.0 mm oraz taperowane
6.0/9.0mm oraz 7.00/10.00mm
• długości stentu: 20mm, 30mm,
40mm
• prowadnik 0,014""
• długość systemu dostarczania 135
cm
• niski profil, kompatybilny z koszulką
5F
• po 1 tantalowym markerze na
każdym końcu stentu doskonale
widoczne w skopii
" 10 szt
2 "Cewnik balonowy szyjny
• Cewnik typu rapid exchange 0.014”
o kontrolowanej podatności
• średnice od 1,25 - 7,0 mm
• długości od 10 do 40 mm
• długość szaftu 140cm, 160cm
• profil końcówki (tip/entry profile)
0,017""
• profil balonu (crossing profile) od
0,022"" dla 1,25 mm, 0,024"" dla 3,0
mm; do 0,028"" dla 7,0;
• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar
• ciśnienie RBP do 18 bar
• kompatybilny z cewnikiem
prowadzącym 5F do rozmiaru
średnicy 4,0 mm, większe z 6F
• powłoka hydrofilna na tipie,
baloniku i części dystalnej szaftu,
powłoka z PTFE na proksymalnej
części szaftu,
• opróżnieniu zwija się w 3 fałdy
• bardzo krótki czas deflacji i inflacji
<5s
• cewnik w zakresie średnic 1,25 –
2,00 mm dostępny w wersji z jednym
lub dwoma markerami
" 15 szt
3 "Cewniki balonowe 0.035”
• cewnik OTW, dual lumen
• balon o kontrolowanej podatności
• ciśnienie RBP do 18 bar
• średnice od 3.0mm – 12.0mm

• struktura hybrydowa - zamknięte
komórki w części środkowej stentu
i otwarte w części proksymalnej i
dystalnej
• średnice cylindryczne: 7.0mm,
9.0mm, 11.0 mm oraz taperowane
6.0/9.0mm oraz 7.00/10.00mm
• długości stentu: 20mm, 30mm,
40mm
• prowadnik 0,014""
• długość systemu dostarczania 135
cm
• niski profil, kompatybilny z koszulką
5F
• po 1 tantalowym markerze na
każdym końcu stentu doskonale
widoczne w skopii
" 10 szt
2 "Cewnik balonowy szyjny
• Cewnik typu rapid exchange 0.014”
o kontrolowanej podatności
• średnice od 1,25 - 7,0 mm
• długości od 10 do 40 mm
• długość szaftu 140cm, 160cm
• profil końcówki (tip/entry profile)
0,017""
• profil balonu (crossing profile) od
0,022"" dla 1,25 mm, 0,024"" dla 3,0
mm; do 0,028"" dla 7,0;
• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar
• ciśnienie RBP do 18 bar
• kompatybilny z cewnikiem
prowadzącym 5F do rozmiaru
średnicy 4,0 mm, większe z 6F
• powłoka hydrofilna na tipie,
baloniku i części dystalnej szaftu,
powłoka z PTFE na proksymalnej
części szaftu,
• opróżnieniu zwija się w 3 fałdy
• bardzo krótki czas deflacji i inflacji
<5s
• cewnik w zakresie średnic 1,25 –
2,00 mm dostępny w wersji z jednym
lub dwoma markerami
" 15 szt
3 "Cewniki balonowe 0.035”
• cewnik OTW, dual lumen
• balon o kontrolowanej podatności
• ciśnienie RBP do 18 bar
• średnice od 3.0mm – 12.0mm
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• długości 20, 40, 60, 80, 120,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm
• długość shaftu 80cm i 130cm
• technologia zapobiegająca
odkształcaniu się balonu co
powoduje brak efektu „banana”
• doskonała zdolność do ponownego
zwijania się w fałdy nawet po kilku
inflacjach
• materiał balonu odporny
na zadrapania i uszkodzenia
- FLEXITEX Xtreme™ •
rozmiar koszulki 5F dla średnic
3.00-7.00mm; 6F dla 8.00-10.00mm i
7F dla średnicy 12.00mm
• pokrycie hydrofilne tylko na
stożkowatych zakończeniach balonu
i na dyst. shafcie zapobiega ślizganiu
się
balonu w trakcie inflacji
• markery platynoirydowe doskonale
widoczne w skopii umieszczone na
końcach części cylindrycznej balonu
" 40 szt

• długości 20, 40, 60, 80, 120,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm
• długość shaftu 80cm i 130cm
• technologia zapobiegająca
odkształcaniu się balonu co
powoduje brak efektu „banana”
• doskonała zdolność do ponownego
zwijania się w fałdy nawet po kilku
inflacjach
• materiał balonu odporny na
zadrapania i uszkodzenia -
FLEXITEX Xtreme™
• rozmiar koszulki 5F dla średnic
3.00-7.00mm; 6F dla 8.00-10.00mm i
7F dla średnicy 12.00mm
• pokrycie hydrofilne tylko na
stożkowatych zakończeniach balonu
i na dyst. shafcie zapobiega ślizganiu
się balonu w trakcie inflacji
• markery platynoirydowe doskonale
widoczne w skopii umieszczone na
końcach części cylindrycznej balonu
" 40 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 4 Nazwa : 4
3) Wielkość lub zakres:
1 "Stent szyjny
• stent RX, typu Slotted Tube
• materiał: Nitinol
• struktura hybrydowa - zamknięte
komórki w części środkowej stentu i
otwarte w części proksymalnej i
dystalnej
• średnice cylindryczne: 7.0mm,
9.0mm, 11.0 mm oraz taperowane
6.0/9.0mm oraz 7.00/10.00mm
• długości stentu: 20mm, 30mm,
40mm
• prowadnik 0,014""
• długość systemu dostarczania 135
cm
• niski profil, kompatybilny z koszulką
5F
• po 1 tantalowym markerze na
każdym końcu stentu doskonale
widoczne w skopii
" 10 szt
2 "Cewnik balonowy szyjny
• Cewnik typu rapid exchange 0.014”
o kontrolowanej podatności

Powinno być:

Część nr : 4 Nazwa : 4
3) Wielkość lub zakres:
1 "Stent szyjny
• stent RX, typu Slotted Tube
• materiał: Nitinol
• struktura hybrydowa - zamknięte
komórki w części środkowej stentu
i otwarte w części proksymalnej i
dystalnej
• średnice cylindryczne: 7.0mm,
9.0mm, 11.0 mm oraz taperowane
6.0/9.0mm oraz 7.00/10.00mm
• długości stentu: 20mm, 30mm,
40mm
• prowadnik 0,014""
• długość systemu dostarczania 135
cm
• niski profil, kompatybilny z koszulką
5F
• po 1 tantalowym markerze na
każdym końcu stentu doskonale
widoczne w skopii
" 10 szt
2 "Cewnik balonowy szyjny
• Cewnik typu rapid exchange 0.014”
o kontrolowanej podatności
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• średnice od 1,25 - 7,0 mm
• długości od 10 do 40 mm
• długość szaftu 140cm, 160cm
• profil końcówki (tip/entry profile)
0,017""
• profil balonu (crossing profile) od
0,022"" dla 1,25 mm, 0,024"" dla 3,0
mm; do 0,028"" dla 7,0;
• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar
• ciśnienie RBP do 18 bar
• kompatybilny z cewnikiem
prowadzącym 5F do rozmiaru
średnicy 4,0 mm, większe z 6F
• powłoka hydrofilna na tipie,
baloniku i części dystalnej szaftu,
powłoka z PTFE na proksymalnej
części szaftu,
• opróżnieniu zwija się w 3 fałdy
• bardzo krótki czas deflacji i inflacji
<5s
• cewnik w zakresie średnic 1,25 –
2,00 mm dostępny w wersji z jednym
lub dwoma markerami
" 15 szt
3 "Cewniki balonowe 0.035”
• cewnik OTW, dual lumen
• balon o kontrolowanej podatności
• ciśnienie RBP do 18 bar
• średnice od 3.0mm – 12.0mm
• długości 20, 40, 60, 80, 120,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm
• długość shaftu 80cm i 130cm
• technologia zapobiegająca
odkształcaniu się balonu co
powoduje brak efektu „banana”
• doskonała zdolność do ponownego
zwijania się w fałdy nawet po kilku
inflacjach
• materiał balonu odporny
na zadrapania i uszkodzenia
- FLEXITEX Xtreme™ •
rozmiar koszulki 5F dla średnic
3.00-7.00mm; 6F dla 8.00-10.00mm i
7F dla średnicy 12.00mm
• pokrycie hydrofilne tylko na
stożkowatych zakończeniach balonu
i na dyst. shafcie zapobiega ślizganiu
się
balonu w trakcie inflacji

• średnice od 1,25 - 7,0 mm
• długości od 10 do 40 mm
• długość szaftu 140cm, 160cm
• profil końcówki (tip/entry profile)
0,017""
• profil balonu (crossing profile) od
0,022"" dla 1,25 mm, 0,024"" dla 3,0
mm; do 0,028"" dla 7,0;
• ciśnienie nominalne 7 - 8 bar
• ciśnienie RBP do 18 bar
• kompatybilny z cewnikiem
prowadzącym 5F do rozmiaru
średnicy 4,0 mm, większe z 6F
• powłoka hydrofilna na tipie,
baloniku i części dystalnej szaftu,
powłoka z PTFE na proksymalnej
części szaftu,
• opróżnieniu zwija się w 3 fałdy
• bardzo krótki czas deflacji i inflacji
<5s
• cewnik w zakresie średnic 1,25 –
2,00 mm dostępny w wersji z jednym
lub dwoma markerami
" 15 szt
3 "Cewniki balonowe 0.035”
• cewnik OTW, dual lumen
• balon o kontrolowanej podatności
• ciśnienie RBP do 18 bar
• średnice od 3.0mm – 12.0mm
• długości 20, 40, 60, 80, 120,
150mm, 200mm, 250mm, 300mm
• długość shaftu 80cm i 130cm
• technologia zapobiegająca
odkształcaniu się balonu co
powoduje brak efektu „banana”
• doskonała zdolność do ponownego
zwijania się w fałdy nawet po kilku
inflacjach
• materiał balonu odporny na
zadrapania i uszkodzenia -
FLEXITEX Xtreme™
• rozmiar koszulki 5F dla średnic
3.00-7.00mm; 6F dla 8.00-10.00mm i
7F dla średnicy 12.00mm
• pokrycie hydrofilne tylko na
stożkowatych zakończeniach balonu
i na dyst. shafcie zapobiega ślizganiu
się balonu w trakcie inflacji
• markery platynoirydowe doskonale
widoczne w skopii umieszczone na
końcach części cylindrycznej balonu
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• markery platynoirydowe doskonale
widoczne w skopii umieszczone na
końcach części cylindrycznej balonu
" 40 szt

" 40 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 5 Nazwa : 5
1) Krótki opis:
1 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne
• Krzywizny: Bentson, Berenstein,
Cobra, Headhunter, Hockey Stick;
Hook; KA2; Mani; Mikaelsson;
Modified
Cerebral; Modified Hook; Modified
Simmons; Motarjeme; Motarjeme
Cane; Multipurpose A1; MW2;
Newton,
Osborne; Renal Double Curve;
Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook;
Simmons; Straight Selective;
Vertebral;
Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush;
Modified Bolus Flush; Modified
Pigtail Flush; Straight Flush; Modified
Hook
Flush
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający dobrą
elastyczność bez ryzyka załamań
zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 125 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
• Cewniki do przetok o długości 30
cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra
1 Modified; RIM; KA2; Straight;
Berenstein
" 120 szt
2 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne z pokryciem
hydrofilnym
Krzywizny: Bentson, Berenstein;
Cobra, Headhunter1, KA 2; Mani;
Multipurpose; RBI; Simmons;
Straight

Powinno być:

Część nr : 5 Nazwa : 5
1) Krótki opis:
1 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne
• Krzywizny: Bentson, Berenstein,
Cobra, Headhunter, Hockey Stick;
Hook; KA2; Mani; Mikaelsson;
Modified Cerebral; Modified Hook;
Modified Simmons; Motarjeme;
Motarjeme Cane; Multipurpose A1;
MW2; Newton, Osborne; Renal
Double Curve; Reuter; RBI; RIM;
Shepherd Hook; Simmons; Straight
Selective; Vertebral; Shepherd Flush;
Ultra Bolus Flush; Modified Bolus
Flush; Modified Pigtail Flush; Straight
Flush; Modified Hook Flush
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający
dobrą elastyczność bez ryzyka
załamań zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 125 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
• Cewniki do przetok o długości 30
cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra
1 Modified; RIM; KA2; Straight;
Berenstein
" 120 szt
2 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne z pokryciem
hydrofilnym
Krzywizny: Bentson, Berenstein;
Cobra, Headhunter1, KA 2; Mani;
Multipurpose; RBI; Simmons;
Straight Selective; Vertebral
• Pokrycie hydrofilne LEGATO™
odporne na ścieranie
• Rozmiary: 4F i 5F
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Selective; Vertebral
• Pokrycie hydrofilne LEGATO™
odporne na ścieranie
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający dobrą
elastyczność bez ryzyka załamań
zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Karbowane przejście pomiędzy
hubem a szaftem ułatwia
posługiwanie się cewnikiem w
mokrych
rękawiczkach
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 100 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
" 40 sz

• Materiał szaftu zapewniający
dobrą elastyczność bez ryzyka
załamań zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Karbowane przejście pomiędzy
hubem a szaftem ułatwia
posługiwanie się cewnikiem w
mokrych rękawiczkach
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 100 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
" 20 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 5 Nazwa : 5
3) Wielkość lub zakres:
1 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne
• Krzywizny: Bentson, Berenstein,
Cobra, Headhunter, Hockey Stick;
Hook; KA2; Mani; Mikaelsson;
Modified
Cerebral; Modified Hook; Modified
Simmons; Motarjeme; Motarjeme
Cane; Multipurpose A1; MW2;
Newton,
Osborne; Renal Double Curve;
Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook;
Simmons; Straight Selective;
Vertebral;
Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush;
Modified Bolus Flush; Modified
Pigtail Flush; Straight Flush; Modified
Hook
Flush
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający dobrą
elastyczność bez ryzyka załamań
zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki

Powinno być:

Część nr : 5 Nazwa : 5
3) Wielkość lub zakres:
1 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne
• Krzywizny: Bentson, Berenstein,
Cobra, Headhunter, Hockey Stick;
Hook; KA2; Mani; Mikaelsson;
Modified Cerebral; Modified Hook;
Modified Simmons; Motarjeme;
Motarjeme Cane; Multipurpose A1;
MW2; Newton, Osborne; Renal
Double Curve; Reuter; RBI; RIM;
Shepherd Hook; Simmons; Straight
Selective; Vertebral; Shepherd Flush;
Ultra Bolus Flush; Modified Bolus
Flush; Modified Pigtail Flush; Straight
Flush; Modified Hook Flush
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający
dobrą elastyczność bez ryzyka
załamań zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
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• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 125 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
• Cewniki do przetok o długości 30
cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra
1 Modified; RIM; KA2; Straight;
Berenstein
" 120 szt
2 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne z pokryciem
hydrofilnym
Krzywizny: Bentson, Berenstein;
Cobra, Headhunter1, KA 2; Mani;
Multipurpose; RBI; Simmons;
Straight
Selective; Vertebral
• Pokrycie hydrofilne LEGATO™
odporne na ścieranie
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający dobrą
elastyczność bez ryzyka załamań
zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Karbowane przejście pomiędzy
hubem a szaftem ułatwia
posługiwanie się cewnikiem w
mokrych
rękawiczkach
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 100 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
" 40 szt

• Długości cewników 40 cm – 125 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
• Cewniki do przetok o długości 30
cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra
1 Modified; RIM; KA2; Straight;
Berenstein
" 120 szt
2 "Cewniki diagnostyczne
radiologiczne z pokryciem
hydrofilnym
Krzywizny: Bentson, Berenstein;
Cobra, Headhunter1, KA 2; Mani;
Multipurpose; RBI; Simmons;
Straight Selective; Vertebral
• Pokrycie hydrofilne LEGATO™
odporne na ścieranie
• Rozmiary: 4F i 5F
• Materiał szaftu zapewniający
dobrą elastyczność bez ryzyka
załamań zachowując jednocześnie
atraumatyczność końcówki
• Karbowane przejście pomiędzy
hubem a szaftem ułatwia
posługiwanie się cewnikiem w
mokrych rękawiczkach
• Dobrze widoczne w skopii z
końcówką cieniującą
• Cewniki zbrojone stalowym oplotem
• Kompatybilne z prowadnikiem
0,035” - 0,038”
• Długości cewników 40 cm – 100 cm
• Taperowana końcówka ułatwiająca
wejście do ostium
• Doskonała pamięć kształtu
" 20 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 6 Nazwa : 6
1) Krótki opis:
1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm

Powinno być:

Część nr : 6 Nazwa : 6
1) Krótki opis
1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
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długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od
systemu protekcji posiadający kilka
stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 10 szt
2 "Systemy zamykajace miejsce
wkłucia do naczyń
- do wyboru systemy szewne i na
zasdzie nitynolowego klipsa (5-8 F)
" 150 szt
3 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o
średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i
6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
" 15 szt

długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny
od systemu protekcji posiadający
kilka stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o
średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i 6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
" 5 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Część nr : 6 Nazwa : 6
3) Wielkość lub zakres:
1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od
systemu protekcji posiadający kilka
stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 10 szt
2 "Systemy zamykajace miejsce
wkłucia do naczyń
- do wyboru systemy szewne i na
zasdzie nitynolowego klipsa (5-8 F)
" 150 szt
3 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o

Powinno być:

Część nr : 6 Nazwa : 6
3) Wielkość lub zakres:
1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny
od systemu protekcji posiadający
kilka stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o
średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i 6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
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średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i
6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
" 15 szt

" 5 szt

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (w przypadku dialogu
konkurencyjnego)

Zamiast:
18/03/2014   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/03/2014   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
19/03/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/03/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
19/03/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/03/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-028969
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