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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
000630161
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka
Tel.: +48 126229413
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z
montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników
Numer referencyjny: ZP/6/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz
z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) nr projektu nr
RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17. Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym
postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017
poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy. W przypadku produktów,
które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze
zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i
stosowania.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-035624
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 051-116773
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/03/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Grupa 1
Zamiast:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG wraz z montażem i uruchomieniem oraz
przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Zamówienie obejmuje również demontaż istniejącego
aparatu i jego utylizację oraz prace adaptacyjne związane z montażem nowych aparatów:
1.postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym i listwami ołowianymi - pracownia nr 3- zgodnie z
projektem osłon radiologicznych,
2. montaż drzwi w sterowni - pracownia nr 3 - zgodnie z projektem osłon radiologicznych,
4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny, - pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
5. dopasowanie podwieszenia sufitowego - pracownia nr 1
6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych- według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
Prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu
pracowniach - po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego
aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego
personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy
przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po
każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ).
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• możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
• forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna
• czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
• maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych
od chwili przyjęcia zgłoszenia
• wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.
Powinno być:
Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG wraz z montażem i uruchomieniem oraz
przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Zamówienie obejmuje również demontaż istniejącego
aparatu i jego utylizację oraz prace adaptacyjne związane z montażem nowych aparatów:
1.postawienie nowej ścianki G-K z wkładem ołowianym i listwami ołowianymi - pracownia nr 3- zgodnie z
projektem osłon radiologicznych,
2. montaż drzwi w sterowni - pracownia nr 3 - zgodnie z projektem osłon radiologicznych,
4. malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładziny, - pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
5. dopasowanie podwieszenia sufitowego - pracownia nr 1
6. dostosowanie przebiegu kanałów podłogowych- według potrzeb pracownia nr 1 i pracownia nr 3.
Prace związane z montażem i uruchomieniem aparatów RTG nie mogą być prowadzone jednocześnie w obu
pracowniach - po dopuszczeniu do użytkowania przez właściwe organy administracji państwowej jednego
aparatu mogą rozpocząć się prace w kolejnej pracowni.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego
personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy
przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po
każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ).
• możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
• forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna
• czas reakcji serwisu max. do 72 godzin
• czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku
naprawy bez wymiany części) lub 7 dni roboczych (w przypadku naprawy z wymianą części) od stwierdzenia
jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Odbiorcy
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Grupa 2
Zamiast:
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Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników
w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel
medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty
dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po
każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ).
• możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
• forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna
• czas reakcji serwisu max. do 48 godzin
• maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych
od chwili przyjęcia zgłoszenia
• wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela inwestora.
Powinno być:
Zakup i dostawa 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników
w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
W ramach zamówienia w 6 terminach po 5 osób Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel
medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu
zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy – od daty
dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy
chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu
gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych.Po
każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania
odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).
Warunki dotyczące serwisu – załącznik nr 4 do specyfikacji
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ).
• możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
• forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna
• czas reakcji serwisu max. do 72 godzin
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• czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku
naprawy bez wymiany części) lub 7 dni roboczych (w przypadku naprawy z wymianą części) od stwierdzenia
jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Odbiorcy
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

