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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149039-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2019/S 064-149039
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 062-143346)
Legal Basis:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046
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, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników
Numer referencyjny: ZP/9/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup, dostawa i uruchomienie (uruchomienie nie dotyczy grupy 7 i 9) sprzętu medycznego wraz z
przeszkoleniem pracowników (przeszkolenie pracowników nie dotyczy grupy 7 i 9) w ramach projektu pn. Zakup
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sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr
projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13).
Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i
świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich
klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 062-143346

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zakup i dostawa 30 sztuk aparatów do pomiaru stężenia glukozy krwi - glukometry w ramach projektu pn. Zakup
sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny (ok. 5 osób) 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. 24 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 3 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 zamawiającego.
Powinno być:
Zakup i dostawa 30 sztuk aparatów do pomiaru stężenia glukozy krwi – glukometry w ramach projektu pn.
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT).
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Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru (vide kryteria oceny ofert).
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zakup i dostawa narzędzi do wyłyżeczkowania jamy macicy w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego
dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie
Zamawiającego personel medyczny (ok. 5 osób) 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. 24 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 3 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 zamawiającego.
Powinno być:
Zakup i dostawa narzędzi do wyłyżeczkowania jamy macicy w ramach projektu pn. Zakup sprzętu
medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT). Opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia na okres min. 24 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 3 do specyfikacji.
— Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 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,
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— 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 zamawiającego.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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