
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 130432-2014 z dnia 2014-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu

komputerowego. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej tomografu komputerowego CT DX/i firmy GE na

następujących warunkach: 1)...

Termin składania ofert: 2014-04-24

Numer ogłoszenia: 138542 - 2014; data zamieszczenia : 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  130432 - 2014 data 16.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.

Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia

obejmuje wykonywanie kompleksowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej tomografu komputerowego CT DX/i firmy GE na

następujących warunkach: 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; 5) wymiany lampy (jeżeli wystąpi konieczność jej wymiany).

Wykonawca, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

jest podmiotem upoważnionym przez wytwórcę (producenta) sprzętu będącego przedmiotem niniejszego

serwisu lub jego autoryzowanym przedstawicielem, który dokonuje w ramach tego upoważnienia fachowej

instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania,

okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli

bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika

sprzętu..

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot

zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografu
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komputerowego. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej tomografu komputerowego HiSpeed

Xi/d firmy GE Healthcare na następujących warunkach: 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; 5) wymiany uszkodzonej lampy na nową

(jeżeli wystąpi konieczność jej wymiany), przy czym wymieniona lampa winna posiadać znak CE oraz być

kompatybilna z wykazem lamp dedykowanych do tego modelu tomografu..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1).

W ogłoszeniu jest:  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dot.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania, spełni wykonawca, który jest podmiotem upoważnionym przez wytwórcę

(producenta) sprzętu lub autoryzowanym przedstawicielem, który dokonuje w ramach tego upoważnienia

fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji

oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub

kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez

użytkownika sprzętu. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie

spełnia na podstawie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) wyszczególnionego w Rozdziale VI (pkt I podpunkt

1.2. SIWZ)..

W ogłoszeniu powinno by ć: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, spełni wykonawca, który jest autoryzowanym

serwisantem urządzeń firmy GE Healthcare lub jest zdolny do wykonania przeglądu technicznego,

dostarczenia części i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta Na potwierdzenie tego warunku

wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentu, z którego będzie wynikać, że wykonawca jest

autoryzowanym serwisantem lub oświadczenie, że wykonawca jest zdolny do wykonania przeglądu

technicznego, dostarczenia części i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta tomografu komputerowego

Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą

spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu lub oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) wyszczególnionego w

Rozdziale VI (pkt I podpunkt 1.2. SIWZ)..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.

W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez
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producenta tomografu komputerowego Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare w zakresie czynności serwisowych

(zał. nr 7 do SIWZ)..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1.).

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należny przedłożyć: -

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

W ogłoszeniu powinno by ć: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należny

przedłożyć: - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

-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..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.04.2014 godzina 9:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego

SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 29.04.2014 godzina 9:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M.

Kaczyńskiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin.
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