
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 126542-2015 z dnia 2015-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brodnica 

1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 5 sztuk. 2) montaż lamp 

w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, 

wzmocnienie stropu w trzech... 

Termin składania ofert: 2015-06-05  

Numer ogłoszenia: 142716 - 2015; data zamieszczenia : 12.06.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  126542 - 2015 data 27.05.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 668 

91 00, fax. 56 668 91 01. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).  

W ogłoszeniu jest:  1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w 

ilości 5 sztuk. 2) montaż lamp w pomieszczeniach Zamawiającego, co oznacza dostawę również 

elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku 

operacyjnego. 3) wykonanie testów sprawdzających zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych 

ustawień w celu prawidłowego działania lamp. 4) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego 

z obsługi i eksploatacji lamp..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 1) Dostawa lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Brodnicy w ilości 5 sztuk wraz z systemem integracji wizji z kamer. 2) montaż lamp w pomieszczeniach 

Zamawiającego, co oznacza dostawę również elementów mocujących lampę do stropu, wzmocnienie 

stropu w trzech pomieszczeniach sal bloku operacyjnego. 3) rozprowadzenie przewodów sieci LAN 

kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej 

szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie - dotyczy, każdej z sal. 

4) pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu. 5) dostarczenia modułu 

rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu all in one oraz oprogramowania, 

umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach . 6) wykonanie testów sprawdzających 

zamontowanie lamp oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania lamp. 7) 
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praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji lamp..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  05.06.2015 godzina 12:00.  

W ogłoszeniu powinno by ć: 17.06.2015 godzina 12:00.  
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