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Numer ogłoszenia: 391442 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385964 - 2014 data 25.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 
6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część 2. 
• W ogłoszeniu jest: Fotel zabiegowy- 1 szt. 1. Rok produkcji 2014 (urządzenie 

fabrycznie nowe) 2.Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta w pozycji 
siedzącej podczas badań okulistycznych oraz umożliwiający uzyskanie pozycji leżanki
3.Długość w pozycji leżanki min. 1400mm +/- 50mm, szerokość siedziska 
min.480mm 4.Szerokość segmentu pleców: 420 mm +/- 50mm 5. Podstawa w 
kształcie litery X gwarantująca stabilność przy badaniach oraz łatwość dostępu do 
pacjenta 6. Szerokość podstawy min. 550mm +/-30mm 7.Długość podstawy min. 
700mm +/-50mm 8.Regulacja wysokości fotela elektromechaniczna w zakresie: 510 
-710 mm - sterowanie kablowy pilot ręczny 9.Regulacja segmentu plecowego w 
zakresie: + 5° do + 95° manualna - sprężyna gazowa 10.Obrót siedziska o kąt: 90° w 
lewo i 90° prawo z możliwością blokady za pomocą mechanizmu śrubowego 11. Fotel
osadzony na przejezdnej podstawie kółka średnica: 75mm z hamulcami 12.Segment 
nożny regulowany manualnie w zakresie: 0 do - 90° 13.Podgłówek z regulacja kąta 
pochylenia w zakresie: +/-30° 14. Możliwość wyboru koloru tapicerki: min 10 
kolorów 15.Fotel wyposażony w odchylane, demontowane podrączki w kolorze 
białym 16.Tworzywowe ( ABS ) osłony podstawy, oparcia pleców 17.Powierzchnie 
fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji 18. Udźwig min. 150kg 19. Minimalny okres
gwarancji 24 miesiące 20. Autoryzacja na terenie Polski w zakresie sprzedaży i 
serwisu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Fotel zabiegowy- 1 szt. 1. Rok produkcji 2014 
(urządzenie fabrycznie nowe) 2.Fotel przeznaczony do ustalenia i utrzymania pacjenta 
w pozycji siedzącej podczas badań okulistycznych oraz umożliwiający uzyskanie 
pozycji leżanki 3.Długość w pozycji leżanki min. 1400mm +/- 50mm lub 1640 mm +/-
50mm szerokość siedziska min.480mm 4.Szerokość segmentu pleców: 420 mm +/- 
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50mm 5. Podstawa w kształcie litery X gwarantująca stabilność przy badaniach oraz 
łatwość dostępu do pacjenta 6. Szerokość podstawy min. 550mm +/-30mm 7.Długość 
podstawy min. 700mm +/-50mm 8.Regulacja wysokości fotela elektromechaniczna w 
zakresie: 510 -710 mm - sterowanie kablowy pilot ręczny 9.Regulacja segmentu 
plecowego w zakresie: + 5° do + 95° manualna - sprężyna gazowa 10.Obrót siedziska 
o kąt: 90° w lewo i 90° prawo z możliwością blokady za pomocą mechanizmu 
śrubowego 11. Fotel osadzony na przejezdnej podstawie kółka średnica: 75mm z 
hamulcami 12.Segment nożny regulowany manualnie w zakresie: 0 do - 90° 
13.Podgłówek z regulacja kąta pochylenia w zakresie: +/-30° 14. Możliwość wyboru 
koloru tapicerki: min 10 kolorów 15.Fotel wyposażony w odchylane, demontowane 
podrączki w kolorze białym 16.Tworzywowe ( ABS ) osłony podstawy, oparcia 
pleców 17.Powierzchnie fotela łatwe do czyszczenia i dezynfekcji 18. Udźwig min. 
150kg 19. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące 20. Autoryzacja na terenie Polski w
zakresie sprzedaży i serwisu.. 


