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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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jedno i wielorazowego użycia, części zużywalnych do

aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 25 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot

zamówienia. Pakiet nr 1 - Sprzęt jednorazowy do nawigacji Fusion i Shavera M4 firmy Medtronic, Pakiet nr 2 – Sprzęt do

kolumny artroskopowej Karl Storz, Pakiet nr 3 – Ostrza kostne do piły oscylacyjnej oraz piły posuwisto zwrotnej, Pakiet nr

4 – Środek do konserwacji napędów Acculan 3Ti, Pakiet nr 5 - Ostrza do shavera-, Pakiet nr 6 - Ostrza kostne do piły

oscylacyjnej, Pakiet nr 7 - Ostrza kostne do mikropiły, Pakiet nr 8 – Akcesoria do elektrochirurgii, Pakiet nr 9 – Akcesoria

do elektrochirurgii Erbe’ Pakiet nr 10 – Dreny napływowe wielorazowe, Pakiet nr 11 – Akcesoria do diatermii BOWA

ARC 400, Pakiet nr 12 – Czujniki do aparatów do znieczulenia, Pakiet nr 13 – Czujniki saturacji, Pakiet nr 14 - Kable i

elektrody do aparatów EKG (kolorystyka IEC), Pakiet nr 15 – Kable EKG do Holtera (kolorystyka IEC), Pakiet nr 16 –

Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus, Pakiet nr 17 – Elektroda VAPR, Pakiet nr 18 – Klipsownica, Pakiet nr 19 –

Kleszcze nosowe, Pakiet nr 20 – Kleszcze zatokowe, Pakiet nr 21 – Laryngoskopy z osprzętem, Pakiet nr 22 – Lampy

diagnostyczne, Pakiet nr 23 – Ssaki elektryczne, Pakiet nr 24 – materace przeciwodleżynowe, Pakiet nr 25 – filtry do

ssaków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o których mowa w art.

91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.25 do SIWZ. 3. Przedmiot i warunki

realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.

U. z 2017r. poz.211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie (o ile zaoferowane produkty są

zakwalifikowane jako wyroby medyczne). 4. Termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia będzie wynosił, co

najmniej 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy produktów jednorazowego użycia. 5. Wykonawca na dostarczony
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przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres minimum 12 m-cy (dotyczy pakietu 1-11, 16-20 24,), minimum 60

miesięcy (dotyczy pakietu nr 21) minimum 24 miesięcy (dotyczy pakietu nr 22, 23) minimum 6 miesięcy

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jedno i wielorazowego użycia, części

zużywalnych do aparatury medycznej. Zamówienie składa się z 27 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi

oddzielny przedmiot zamówienia. Pakiet nr 1 - Sprzęt jednorazowy do nawigacji Fusion i Shavera M4 firmy Medtronic,

Pakiet nr 2 – Sprzęt do kolumny artroskopowej Karl Storz, Pakiet nr 3 – Ostrza kostne do piły oscylacyjnej oraz piły

posuwisto zwrotnej, Pakiet nr 4 – Środek do konserwacji napędów Acculan 3Ti, Pakiet nr 5 - Ostrza do shavera-, Pakiet

nr 6 - Ostrza kostne do piły oscylacyjnej, Pakiet nr 7 - Ostrza kostne do mikropiły, Pakiet nr 8 – Akcesoria do

elektrochirurgii, Pakiet nr 9 – Akcesoria do elektrochirurgii Erbe’ Pakiet nr 10 – Dreny napływowe wielorazowe, Pakiet

nr 11 – Akcesoria do diatermii BOWA ARC 400, Pakiet nr 12 – Czujniki do aparatów do znieczulenia, Pakiet nr 13 –

Czujniki saturacji, Pakiet nr 14 - Kable i elektrody do aparatów EKG (kolorystyka IEC), Pakiet nr 15 – Kable EKG do

Holtera (kolorystyka IEC), Pakiet nr 16 – Narzędzia laparoskopowe do sprzętu Olympus, Pakiet nr 17 – Elektroda

VAPR, Pakiet nr 18 – Klipsownica, Pakiet nr 19 – Kleszcze nosowe, Pakiet nr 20 – Kleszcze zatokowe, Pakiet nr 21 –

Laryngoskopy z osprzętem, Pakiet nr 22 – Lampy diagnostyczne, Pakiet nr 23 – Ssaki elektryczne, Pakiet nr 24 –

materace przeciwodleżynowe, Pakiet nr 25 – filtry do ssaków Pakiet nr 26 – Narzędzia laryngologiczne Pakiet nr 27 –

Kable do aparatów EKG 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem standardów jakościowych, o

których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3.1 ÷ 3.27 do SIWZ. 3.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o

wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie

(o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne). 4. Termin przydatności do użycia przedmiotu

zamówienia będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy – dotyczy produktów jednorazowego użycia. 5.

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres minimum 12 m-cy (dotyczy pakietu 1-11,

16-20 24, 27), minimum 60 miesięcy (dotyczy pakietu nr 21) minimum 24 miesięcy (dotyczy pakietu nr 22, 23)

minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietu nr 12-15, 25)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom

Zamawiającego: 2.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowane produkty

kwalifikowane jako do wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu

zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r.,

poz.211), deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział

w ocenie wyrobu medycznego) o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. 2.2. opis zaoferowanych produktów w

postaci katalogu, ulotki z opakowania handlowego, karty https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6b88e... 5 z 29 10.07.2019, 11:39 produktowej/technicznej lub innego

dokumentu zawierającego szczegółowy opis wymaganych parametrów, cech technicznoużytkowych zaoferowanych

produktów (dotyczy Pakietów nr: 1÷25). 2.3. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem pozycji,

których dotyczą. 2.4. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy.
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W ogłoszeniu powinno być: dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom Zamawiającego: 2.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że oferowane

produkty kwalifikowane jako do wyroby medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie

przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.

U. z 2017r., poz.211), deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz certyfikat jednostki notyfikowanej,

która brała udział w ocenie wyrobu medycznego) o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami. 2.2. opis

zaoferowanych produktów w postaci katalogu, ulotki z opakowania handlowego, karty produktowej/technicznej lub

innego dokumentu zawierającego szczegółowy opis wymaganych parametrów, cech technicznoużytkowych

zaoferowanych produktów (dotyczy Pakietów nr: 1÷27). 2.3. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów

numerem pozycji, których dotyczą. 2.4. Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w

imieniu Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część nr: 13

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Czujniki saturacji wielorazowe dla dorosłych Czujnik saturacji , klips na palec, jednoczęściowy

kabel 2,5m (+/- 0,5 m) wpinany bezpośrednio do kardiomonitora FX2000 firmy Emtel Czujnik saturacji, klips na

palec, wpinany bezpośrednio do do kardiomonitora FX3000 firmy Emtel kabel 2,5m (+/-0,5m) Czujnik saturacji

wpinany bezpśrednio do kardiomonitora FX2000MD dł. Kabel 2,5m (+/- 0,5 m) Czujnik saturacji do kardiomonitora

IGEL (nr kat. dotychczas używanego czujnika: 3444 lub równoważny) Czujnik saturacji , Oxy-F4-H (7 PIN) lub

równoważny, bezpośrednio wpinany do monitora RGM 5250 Przewód SpO2 Masimo Pro Cal+ 2 m wraz z czujnikiem

saturacji do monitorów parametrów życiowych Infinity Delta XL LNOP dla dorosłych do kabla zbiorczego Multimed

Przewód SpO2 Masimo Pro Cal+ 2 m wraz z czujnikiem saturacji do monitorów parametrów życiowych Infinity Delta

XL LNCS dla dorosłych do kabla zbiorczego Multimed Czujnik saturacji dla dorosłych wpinany bezpośrednio do

kardiomonitora PM8000 f. Mindray (moduł Nellcor) kabel 2,5m (+/- 0,5 m) Czujnik SpO2 klips na palec dla

dorosłych kompatybilny z kardiomonitorem MP5 f. Philips Długość kabla 2,5 m (+/- 0,5 m) Oznaczenie dotychczas

używanego czujnika: Philips M1196A lub produkt równoważny Czujnik saturacji SpO2 z kablem przedłużającym do

defibrylatora LIFEPAK 20 Masimo Set, oznaczenie Masimo LNCS długość kabla 2,5 m (+/- 0,5 m) Czujnik SpO2

klips na palec dla dorosłych (Drager Ref 2606484-04) z kablem (Drager Ref 2606487-02) do monitora Vista 120

firmy Drager Czujnik saturacji wraz z kablem połączeniowym do defibrylatora BeneHeart D3 całkowita długość 2,5

m (+/- 0,5 m) wykonanie Masimo LNCS Czujnik saturacji , DS-100A Nellcor Czujniki saturacji wielorazowe dla

noworodków Czujnik wpinany bezpośrednio do pulsoksymetru Kontron 7845, dł. 3.0 m.(nr kat. dotychczas

używanego czujnika: Unimed:U810-13 lub równoważny) Czujnik wpinany do adaptera MD13K, złącze DB9, w

technologii Nellcor OxiMax, dł. min. 0.9 m, całość kompatybilna z kardiomonitorem – Medical Econet Compact 9 (nr

kat. dotychczas używanego czujnika: Unimed:U803-01P lub równoważny) Czujnik saturacji dla noworodków typ

Neclor D-YS wpinany do kardiomonitora FX2000P firmy Emtel dł. 2,5m (+/- 0,5 m) Czujnik saturacji dla

noworodków wpinany do pulsoksymetru Charmcare typ CX100 dł 2,5m (+/- 0,5 m) Czujnik saturacji typ Y wpinany

do kardiomonitora B105 firmy GE Medical dł 2,5 m (+/- 0,5 m) Czujnik saturacji typ Y wpinany do kardiomonitora

Comen C 86 dł 2,5 m (+/- 0,5 m) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik 3.13 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: I Czujniki saturacji wielorazowe dla dorosłych 1 Czujnik saturacji , klips na palec,
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jednoczęściowy kabel 2,5m (+/- 0,5 m) wpinany bezpośrednio do kardiomonitora FX2000 firmy Emtel 2 Czujnik

saturacji, klips na palec, wpinany bezpośrednio do do kardiomonitora FX3000 firmy Emtel kabel 2,5m (+/-0,5m) 3

Czujnik saturacji wpinany bezpśrednio do kardiomonitora FX2000MD dł. Kabel 2,5m (+/- 0,5 m) 4 Czujnik

saturacji do kardiomonitora IGEL (nr kat. dotychczas używanego czujnika: 3444 lub równoważny) 5 Czujnik

saturacji , Oxy-F4-H (7 PIN) lub równoważny, bezpośrednio wpinany do monitora RGM 5250 8 Czujnik saturacji

dla dorosłych wpinany bezpośrednio do kardiomonitora PM8000 f. Mindray (moduł Nellcor) kabel 2,5m (+/- 0,5 m)

9 Czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych kompatybilny z kardiomonitorem MP5 f. Philips Długość kabla 2,5 m

(+/- 0,5 m) Oznaczenie dotychczas używanego czujnika: Philips M1196A lub produkt równoważny 10 Czujnik

saturacji SpO2 z kablem przedłużającym do defibrylatora LIFEPAK 20 Masimo Set, oznaczenie Masimo LNCS

długość kabla 2,5 m (+/- 0,5 m) 11 Czujnik SpO2 klips na palec dla dorosłych (Drager Ref 2606484-04) z kablem

(Drager Ref 2606487-02) do monitora Vista 120 firmy Drager 12 Czujnik saturacji wraz z kablem połączeniowym

do defibrylatora BeneHeart D3 całkowita długość 2,5 m (+/- 0,5 m) wykonanie Masimo LNCS 13 Czujnik saturacji

, DS-100A Nellcor II Czujniki saturacji wielorazowe dla noworodków 1 Czujnik wpinany bezpośrednio do

pulsoksymetru Kontron 7845, dł. 3.0 m.(nr kat. dotychczas używanego czujnika: Unimed:U810-13 lub

równoważny) 2 Czujnik wpinany do adaptera MD13K, złącze DB9, w technologii Nellcor OxiMax, dł. min. 0.9 m,

całość kompatybilna z kardiomonitorem – Medical Econet Compact 9 (nr kat. dotychczas używanego czujnika:

Unimed:U803-01P lub równoważny) 3 Czujnik saturacji dla noworodków typ Neclor D-YS wpinany do

kardiomonitora FX2000P firmy Emtel dł. 2,5m (+/- 0,5 m) 4 Czujnik saturacji dla noworodków wpinany do

pulsoksymetru Charmcare typ CX100 dł 2,5m (+/- 0,5 m) 5 Czujnik saturacji typ Y wpinany do kardiomonitora

B105 firmy GE Medical dł 2,5 m (+/- 0,5 m) 6 Czujnik saturacji typ Y wpinany do kardiomonitora Comen C 86 dł

2,5 m (+/- 0,5 m)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Część nr: 14

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Kabel pacjenta do aparatów Mtrace firmy M4 wtyk bananowy Kabel pacjenta do

aparatówAsCard firmy Aspel wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatówE600G firmy Farum wtyk bananowy

Kabel pacjenta do aparatów EKG BTL O8MT wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatów Hawlett Packard

M1772A wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatów Fukuda Denshi Cardiomax FX - 7102 connector DB – 15,

wtyk bananowy Elektroda klipsowa kończynowa klamrowa ( komplet 4szt) oznaczona kolorami do EKG dla

dorosłych Światło otwarcia klamry min 100mm Elektroda przedsercowa przyssawkowa (komplet 6szt) oznaczona

kolorami do EKG dla dorosłych Kable EKG do Holtera (kolorystyka IEC) Kabel pacjenta do 12 kanałowego

rejestratora holterowskiego EKG AsPEKT 812 firmy Aspel Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora

holterowskiego EKG BTL08 Holter (wtyk 16 pinów) firmy BTL Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora

holterowskiego EKG Aspect 800 firmy Aspel Kabel pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG

Aspect 702 firmy Aspel Kabel pacjenta do rejestratora holterowskiego EKG Aspect 700 firmy Aspel Kable EKG do

kardiomonitorów (kolorystyka IEC) Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora PM 8000 firmy

Mindray Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do

monitora PM 8000 kompatybilne z kablem głównym poz.1a Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny do

monitora FX2000MD i FX2000 firmy Emtel Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia

zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX2000MD i FX2000 , kompatybilne z kablem głównym poz. 2a
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Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny do monitora FX3000 firmy Emtel Kable (przewody

dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX3000 ,

kompatybilne z kablem głównym poz. 3A Przewody EKG 5-cio odprowadzeniowy do kabla MultiMed firmy

Drager dł. 1m Moduł przewodowy MultiMed 5, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temp.

dł. 1,5 m Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do monitora

FX2000P firmy Emtel Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do

monitora Comen C 86 Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do

monitora MP5 firmy Philips Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do

monitora Compact 9 firmy Medical Econet Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora Vista

120 firmy Drager Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą ekranowane do

monitora Vista 120 kompatybilne z kablem głównym poz.9 a Kable EKG do defibrylatorów (kolorystyka IEC)

Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Heart Star XL firmy Philips Kabel

pacjenta EKG z zatrzaskami 5 odprowadzeń, do defibrylatora BeneHeart 3D firmy Mindray Kabel pacjenta EKG

z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Metrax XD100 firmy OK Medical Kabel pacjenta EKG z

zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora LifePak 20 firmy Medtronic Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia - załącznik 3.14 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Kable i elektrody do aparatów EKG (kolorystyka IEC) Kabel pacjenta do aparatów

Mtrace firmy M4 wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatówAsCard firmy Aspel wtyk bananowy Kabel

pacjenta do aparatówE600G firmy Farum wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatów EKG BTL O8MT wtyk

bananowy Kabel pacjenta do aparatów Hawlett Packard M1772A wtyk bananowy Kabel pacjenta do aparatów

Fukuda Denshi Cardiomax FX - 7102 connector DB – 15, wtyk bananowy Elektroda klipsowa kończynowa

klamrowa ( komplet 4szt) oznaczona kolorami do EKG dla dorosłych Światło otwarcia klamry min 100mm

Elektroda przedsercowa przyssawkowa (komplet 6szt) oznaczona kolorami do EKG dla dorosłych Kable EKG do

kardiomonitorów (kolorystyka IEC) Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora PM 8000 firmy

Mindray Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do

monitora PM 8000 kompatybilne z kablem głównym poz.1a Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny

do monitora FX2000MD i FX2000 firmy Emtel Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia

zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX2000MD i FX2000 , kompatybilne z kablem głównym poz.

2a Kabel główny EKG 3 odprowadzeniowe rozłączny do monitora FX3000 firmy Emtel Kable (przewody

dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą nieekranowane do monitora FX3000 ,

kompatybilne z kablem głównym poz. 3A Przewody EKG 5-cio odprowadzeniowy do kabla MultiMed firmy

Drager dł. 1m Moduł przewodowy MultiMed 5, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temp.

dł. 1,5 m Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do monitora

FX2000P firmy Emtel Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia na wtyk dla noworodków, do

monitora Comen C 86 Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do

monitora MP5 firmy Philips Kabel główny + (przewody dołączeniowe) 3 odprowadzenia zakończone klamrą, do

monitora Compact 9 firmy Medical Econet Kabel główny EKG 3 odprowadzenia rozłączny do monitora Vista

120 firmy Drager Kable (przewody dołączeniowe) pacjenta 3 odprowadzenia zakończone klamrą ekranowane do

monitora Vista 120 kompatybilne z kablem głównym poz.9 a Kable EKG do defibrylatorów (kolorystyka IEC)

Kabel pacjenta EKG z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Heart Star XL firmy Philips Kabel

pacjenta EKG z zatrzaskami 5 odprowadzeń, do defibrylatora BeneHeart 3D firmy Mindray Kabel pacjenta EKG
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z zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora Metrax XD100 firmy OK Medical Kabel pacjenta EKG z

zatrzaskami 3 odprowadzenia, do defibrylatora LifePak 20 firmy Medtronic

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Część 27

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Kable do aparatów EKG 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: Kable EKG do Holtera (kolorystyka

IEC) Kabel pacjenta do 12 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG AsPEKT 812 firmy Aspel Kabel

pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG BTL08 Holter (wtyk 16 pinów) firmy BTL Kabel

pacjenta do 3 kanałowego rejestratora holterowskiego EKG Aspect 800 firmy Aspel Kabel pacjenta do 3

kanałowego rejestratora holterowskiego EKG Aspect 702 firmy Aspel Kabel pacjenta do rejestratora

holterowskiego EKG Aspect 700 firmy Aspel Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik3.27 do

SIWZ) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie cena 100,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f8aa492f-f013-456c-a116-e51a...

6 z 6 16.07.2019, 12:31


