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Sprostowanie
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia

na dostawę Śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramaeniem C na potrzeby
Oddziału Neurochirur9ii Wielospecialistycznego Szpitala przy

ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Zaplsw załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy:
W części Il dane techniczne i użytkowe jesti
Sródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C - 1 szt.
Nazwa i typ ............
Kraj pochodzenia,.,...,,,.........,,,
Rok produkcji,...,....................
Wytwórca (Producent)
Aparat i wyposażenie nowe, nieuzywane i nieregenowane.
Rok produkcji nie później niż2Ot6r,
Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą %/aZ/EEC - zgłoszony w Polsce Ń reięstrze wyrobów
medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia a nie dla jego części składowych.

Winno być:
Sródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C - 1 szt.
Nazwa i typ ...,..,.....
Kraj pochodzenia ................,,.,.
Rok produkcji ...,...,..,,...,,.,..,,,,
Wytwórca (Producent)
Aparat i wyposażenie nowe, nieużywane i nieregenowane.
Rok,produkcji 2016r. lub nowszy aparat
Wy,rób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą93/42|EEC - zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów
medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia a nie dla jego częŚci składowych.

Przepraszam za omyłkę.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przqdłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
24.05.2OL7 r. pozostaje bez zmian.
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