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Numer: 500678-N-2017

Data: 04/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 24151294000000, ul. ul.

Pyskowicka  , 42612   Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 285 40 58, e-mail zp@wspsa.pl, faks 32 384

54 04.

Adres strony internetowej (url): www.wspsa.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne:

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: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa

polegająca na okresowym przeglądzie sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu szpitala. Zamówienie składa się z

12 części, tzw. pakietów z którego każdy stanowi oddzielną części zamówienia: Pakiet nr 1 – Sprzęt

fizykoterapeutyczny, Pakiet nr 2 – Aparaty RTG 1 Pakiet nr 3 – Aparaty RTG 2 Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1

Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3 Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2 Pakiet nr 8 –

Laparoskop i hister

W ogłoszeniu powinno być: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa

polegająca na okresowym przeglądzie sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu szpitala. Zamówienie składa się z

13 części, tzw. pakietów z którego każdy stanowi oddzielną części zamówienia: Pakiet nr 1 – Sprzęt

fizykoterapeutyczny, Pakiet nr 2 – Aparaty RTG 1 Pakiet nr 3 – Aparaty RTG 2 Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1

Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3 Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2 Pakiet nr 8 –

Laparoskop i histeroskop Pakiet nr 9 – Wieża endoskopowa 1 Pakiet nr 10 – Wieża endoskopowa 2 Pakiet nr 11 –

Endoskopy Pakiet nr 12 – Myjnie endoskopowe Pakiet nr 13 - Aparaty RTG 4 2. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia - asortyment oraz ilość znajdują się w załącznikach nr [D.1] ÷ [D.13] do niniejszej SIWZ. 3. Składane oferty

muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w danym pakiecie. 4. W ramach realizacji usługi Wykonawca

będzie zobowiązany do wykonania czynności, zgodnie z warunkami umowy, wytycznymi producenta i obowiązującymi

przepisami. 5. Usługi dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 6.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu

zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki

Punkt: Część nr: 2

W ogłoszeniu jest: 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:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen

zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny

udokumentowany certyfikatem. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami

producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co

kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu • wykonanie

kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową . • wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie

raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia. MODEL 1 AXIOM ICONOS R100

SIEMENS PERFORM-X /CONTROL-X/

W ogłoszeniu powinno być: 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:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen

zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny

udokumentowany certyfikatem. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami

producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co

kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu • wykonanie



kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową . • wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie

raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia. PERFORM-X /CONTROL-X/

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załączniki

Punkt: Część nr: 13

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 – Aparat RTG 4 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:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną

dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca

zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w

razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy

uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią

aparaturą pomiarową . • wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do

paszportu technicznego urządzenia. MODEL 1 AXIOM ICONOS R100 SIEMENS 2) Wspólny Słownik

Zamówień(CPV): 50400000-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 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 60 Czas rozpoczęcia

ewentualnej naprawy 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: Część

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy
Spółka Akcyjna
Zamawiający
Strona główna BZP
Moje ogłoszenia
Nowe
Przeglądaj
Nowe formularze
Ogłoszenia BZP
Przeglądaj
Przeglądaj nowe
(publikowane od 04.05.2017
r.)
Pozostałe

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-05-16 zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-05-16 (numer ogłoszenia 83469-2017
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
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