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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:

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: część 4

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: 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 TOMOGRAF KOMPUTEROWY TK

BRIGHTSPEED EDGE

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną

dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca zobowiązany jest

wykonać przegląd 2 RAZY W ROKU: • 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 TOMOGRAF

KOMPUTEROWY TK BRIGHTSPEED EDGE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:

Punkt:

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:


