
Lublin, dnia 24 kwietnia 2014 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-18/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Zamawiający na podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy z  dnia  z  dnia 29  stycznia  2004 r.  –  Prawo
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ na
wykonanie kompleksowej, pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu komputerowego:

1)  W Rozdziale  V WARUNKI  UDZIAŁU  W POST ĘPOWANIU  ORAZ OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
pkt 2.1c) w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
otrzymuje brzmienie:
Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez producenta tomografu
komputerowego Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare w zakresie czynności serwisowych (zał. nr 7
do SIWZ).

2)  W  Rozdziale  VI  WYKAZ  OŚWIADCZE Ń  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
pkt I  dodaje się podpunkt 1.3)  w  brzmieniu:

1.3.)  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  a  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Oświadczenie powinno potwierdzać  spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny
został przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1c) SIWZ.

3) W Załączniku nr 3 Projekt umowy 
- §1 otrzymuje brzmienie 

1.Przedmiotem umowy jest ................ miesięczna pogwarancyjna obsługa serwisowa, dokonywana
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, aparatu ......................

2.W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do:

1) dokonywania wszelkich napraw niewymagających wymiany części w przypadku awarii, przy
czym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wizyt serwisowych w wymiarze nie mniejszym niż
50h/rok;

2)  wykonania  co  najmniej  4  planowanych  przeglądów technicznych  rocznie,  których  zakres  i
częstotliwość  jest  zgodna  z  zaleceniami  producenta  i  aktualnie  obowiązującymi  przepisami,
potwierdzonych certyfikatem bezpieczeństwa i jakości;

3) obsługi stacji AW działających przy tomografie;

4) dostarczania i  instalacji aktualizacji oprogramowania;

3.Po  wykonaniu  przeglądów,  zakończonych  pozytywnym  wynikiem,  zostaną  wystawione
certyfikaty  potwierdzające pełną sprawność aparatu.



4.  Strony  ustalają,  iż  w  przypadku  konieczności  wymiany  części  zamiennych,  strony  w
porozumieniu ustalą  termin oraz koszt naprawy aparatu. W przypadku gdy wystąpi konieczność
wymiany lampy na nową, Wykonawca zobowiązuje się wymienić ją za kwotę określoną w § 3 ust.
2, przy czym wymieniona lampa winna posiadać znak CE oraz być kompatybilna z wykazem lamp
dedykowanych do tego modelu tomografu

5.  Wykonawca  gwarantuje  objęcie  opieką  aparatu..................  z  zachowaniem  wszystkich
obowiązujących  w  tym  zakresie  wymogów  i  standardów  realizacji usługi  serwisu
pogwarancyjnego. 

6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia  tj.  serwisu  i  przeglądów  technicznych.   Zamawiający  dopuszcza  powierzenie
podwykonawcy tylko i wyłącznie przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury medycznej.

7.  Umowa  będzie  wykonywana  przez  osoby  wykazane  przez  Wykonawcę  w  wykazie  osób
(załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7
dni od dnia podpisania niniejszej umowy certyfikatów producenta tomografu komputerowego  Hi
Speed  Xi/d  firmy  GE  Healthcare  wystawionych  nie  wcześniej  niż  12  miesięcy  przed  dniem
podpisania umowy potwierdzających przeszkolenie osób wskazanych w wykazie osób (zał. Nr 7 do
SIWZ)  przez  producenta.  Niewykonanie  w/w  obowiązku  w  terminie  stanowi  podstawę  do
odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczania  Wykonawcy  dodatkowego  terminu  na  wykonanie
zobowiązania.
8. Zmiana osób wykonujących umowę  jest dopuszczalna za pisemną  zgodą Zamawiającego, po
przedłożeniu  przez  Wykonawcę  w  stosunku  do  tych  osób  certyfikatów  opisanych  w  ust.  7
wydanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dokonaniem zmiany.

- §7 otrzymuje brzmienie 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn
niezależnych  od  Zamawiającego  -  w  wysokości  10%  wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b) za  każdy dzień  opóźnienia  w  usunięciu  awarii  w  stosunku  do  terminu
określonego  w  §  2  ust.  4  –  w  wysokości  1000  zł  za  każdy  dzień
opóźnienia.,

c) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 1
ust. 7 w stosunku do terminu określonego w tym paragrafie -  w wysokości
200 zł za każdy dzień opóźnienia.

2.  W przypadku,  gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy wysokość  kar
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


