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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-558
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Janikowska
Tel.:  +48 426895911
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
217/ZP/17 dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer referencyjny: 217/ZP/17

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego

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

19/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-178122
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-505738
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2017

Sekcja VII: Zmiany

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:505738-2017:TEXT:PL:HTML
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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
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1 "Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa
fluorowego w rozmiarach : 4; 4,5; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy od 20 do 22 Fr.
Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego lub wtórnego .Posiadająca pierścień z tworzywa
widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony tchawicy)
umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego
- przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza
bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo
czyszczona za pomocą szczoteczki.
Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w
promieniach rentgenowskich .
Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla
lekarza i pacjenta w języku polskim. "
"Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych od 8 do 12,5mm z narzędziami do wykonania zabiegu,
jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie:
- protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku,
- cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania
prowadnicy,
- elastyczna prowadnica z tworzywa,
- zestaw umożliwiający pierwotne wszczepienie protezy głosowej. "
3
/
7
"Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu
lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4;
6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy od 20Fr do22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego
przepływu powietrza.
Opakowanie zawiera:
- protezę głosową oraz zestaw do założenia protezy (wymiany protezy głosowej)
- szczoteczkę do czyszczenia protezy
- instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki."
łacznie sztuk 250
Powinno być:
1 "Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa
fluorowego w rozmiarach : 4; 4,5; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy od 20 do 22 Fr.
Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego lub wtórnego .Posiadająca pierścień z tworzywa
widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony tchawicy)
umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego
- przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza
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bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo
czyszczona za pomocą szczoteczki.
Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w
promieniach rentgenowskich .
Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla
lekarza i pacjenta w języku polskim. "
2 "Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych od 8 do 12,5mm z narzędziami do wykonania
zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Zestaw w składzie:
- protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku,
- cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania
prowadnicy,
- elastyczna prowadnica z tworzywa,
- zestaw umożliwiający pierwotne wszczepienie protezy głosowej. Zestaw zawiera protezę głosową. Całość
zapakowana sterylnie w pakiet."
3 "Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu
lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4;
6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy od 20Fr do22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego
przepływu powietrza.
Opakowanie zawiera:
- protezę głosową oraz zestaw do założenia protezy (wymiany protezy głosowej)
- szczoteczkę do czyszczenia protezy
- instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki."
łacznie sztuk 250

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


