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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 12819-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jastrzębie-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej
znajdującej się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Wykaz
aparatury i sprzętu...
Termin składania ofert: 2016-02-18

Numer ogłoszenia: 15821 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12819 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj.
śląskie, tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1..
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca dysponuje upoważnieniem producenta w zakresie prowadzenia
serwisu aparatury medycznej na terytorium RP lub dysponuje co najmniej 1 osobą o której mowa w pkt 7.1.
ppkt III 2 lit. b).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.: - co najmniej 2
usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżonej do przedmiotu
zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone w sposób ciągły o okresie
minimum 1 roku. Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz
świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową - ciągłość rozumianą
jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny w okresie
min. 1 roku. UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W
celu weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
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wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.: co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżonej do
przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone w sposób ciągły o
okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 - Zamawiający zaakceptuje wykonawcę legitymującego się
realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w skład której wchodzi aparatura do
radioterapii). Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył
usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową - ciągłość rozumianą jako
świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny w okresie min. 1
roku. UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu
weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3..
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: odpowiednim potencjałem technicznym : - Wykonawca dysponuje stosowną
aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami
/walidacjami - dotyczy aparatury objętej zamówieniem - wg załącznika nr 4 (dotyczy wszystkich pakietów)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4..
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: - co najmniej 1 osobą
posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich pakietów); - co
najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej
wystawione przez producenta aparatury lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie (dotyczy wszystkich pakietów),.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje
lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: a) co najmniej 1
osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich
pakietów); b) co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione przez producenta
aparatury, autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej lub upoważnienie producenta o
którym mowa w pkt. 7.1. ppkt I SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
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18.02.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2016 godzina 10:00, miejsce: sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: inne dokumenty oświadczenie o dysponowaniu stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową
do realizacji usług objętych zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami - dotyczy aparatury
objętej zamówieniem - wg załącznika nr 4..
W ogłoszeniu powinno być: Powyższe zostało usunięte z pkt III.5).
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