BZP/38/382-32/15

Jastrzębie-Zdrój, 24.08.2015r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę, montaż, uruchomienie Dwupłaszczyznowego
Stacjonarnego Angiografu oraz Rezonansu Magnetycznego (BZP/38/382-32/15)

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 24.08.2015r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), wprowadza następujące
zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Zmienia treść pkt 6.1 oraz pkt 6.2 ppkt 1) SIWZ z zapisu:
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię pełną
z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów, serwisem min.
60 miesięcy.
6.2.1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy;
na zapis:
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię pełną
z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów, serwisem min.
36 miesięcy.
6.2.1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy.

2) Zmienia treść pkt 7.1 SIWZ z zapisu:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2016 roku w tym:
1) dostawa, montaż, uruchomienie Stacjonarnego Dwupłaszczyznowego Angiografu, przeszkolenie
personelu (Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram
szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji – od dnia podpisania umowy do dnia
21.12.2015r.
2) dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego, przeszkolenie personelu (Wykonawca
może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu),
przekazanie do eksploatacji – od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2015r.

na zapis:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie Stacjonarnego Dwupłaszczyznowego Angiografu – od
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dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2015r.
Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego – od dnia podpisania umowy
do dnia 30.03.2016r.

3) Zmienia treść pkt 8.1. ppkt 2) SIWZ z zapisu:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia:
a) W przypadku złożenia oferty na Pakiet 1 – co najmniej 1 dostawa i montaż
dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu, którego wartość winna wynosić
minimum 2 500 000,00zł brutto.
b) W przypadku złożenia oferty na Pakiet 2 - co najmniej 1 dostawa i montaż Rezonansu
Magnetycznego, którego wartość winna wynosić minimum 3 000 000,00zł brutto.

na zapis:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia:
c) W przypadku złożenia oferty na Pakiet 1 – co najmniej 1 dostawa, montaż i
uruchomienie Stacjonarnego Angiografu, którego wartość winna wynosić minimum
2 500 000,00zł brutto.
d) W przypadku złożenia oferty na Pakiet 2 - co najmniej 1 dostawa, montaż i
uruchomienie Rezonansu Magnetycznego, którego wartość winna wynosić minimum
3 000 000,00zł brutto.

4. Zmienia treść pkt. 8.2. SIWZ usuwając następujący zapis:
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium
Rzeczpospolitej Polski wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniły odpowiednie warunki
opisane w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623
z póź. zm.)

5. Zmienia treść pkt 8.5. SIWZ z zapisu:
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 8.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych
oświadczeń według załącznika nr 10 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa
w pkt 9.2 i 9.3.

na zapis:
Spełnienie wymogów podanych w punkcie 8.1 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych
oświadczeń według załącznika nr 4 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa
w pkt 9.2 i 9.3.

6. Zmienia pkt 9.2 ppkt 2) SIWZ z zapisu:
Wykaz wykonanych dostaw wraz z adaptacją pomieszczeń, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w literze a).
Wykaz (według załącznika nr 8 i 9 do SIWZ) musi potwierdzać spełnianie warunku, o
którym mowa w pkt 8.1 ppkt 2).

na zapis:
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w literze a).
Wykaz (według załącznika nr 8 i 9 do SIWZ) musi potwierdzać spełnianie warunku, o
którym mowa w pkt 8.1 ppkt 2).

7.

Zmienia zapis w Rozdziale 17 SIWZ z zapisu:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
inż. Katarzyna Cieślak – Specjalista d/s Zamówień Publicznych
tel.: (032) 47 84 548,
na zapis:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
mgr Magdalena Kozak – Kierownik Biura Zamówień Publicznych
tel.: (032) 47 84 561,

8.

Zmienia zapis na stronie 18 SIWZ z:
Przewodniczący

Katarzyna Cieślak ………………………………………………………………….

Na zapis:
Przewodniczący

Magdalena Kozak ………………………………………………………………….

9. Zmienia zapis pkt 24.1 ppkt 3) SIWZ usuwając następujący zapis:
kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje osób wskazanych
w załączniku nr 9 do SIWZ.

10. Zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, tj. Zestawienie parametrów technicznoużytkowych (dla pakietu nr 1), w pozycji nr 183, z zapisu:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 60 miesięcy,

Na zapis:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 36 miesięcy.

11. Zmienia treść załącznika nr 1a do SIWZ, tj. Aparat do znieczulenia z
monitorowaniem-wymagane parametry techniczne, w poz. 92 z zapisu:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 60 miesięcy.
Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez
autoryzowanych pracowników serwisu, w cenie aparatu. Ostatni przegląd w końcowym miesiącu gwarancji,
na zapis:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 36 miesięcy.
Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez
autoryzowanych pracowników serwisu, w cenie aparatu. Ostatni przegląd w końcowym miesiącu gwarancji,

12. Zmienia treść załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Zestawienie parametrów technicznoużytkowych (dla pakietu nr 2), w usuwając pozycje 226, 227, 228, 240 tj.:
Poz. 226 Redundantny system chłodzenia rezonansu (dwa niezależne agregaty wody lodowej)
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Poz 227 Wykonanie instalacji awaryjnego wyrzutu helu
Poz. 228 Klimatyzacja w pomieszczeniu technicznym rezonansu zgodnie z wymaganiami producenta,
Poz. 240 Wykonanie prac adaptacyjnych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Ponadto, zmienia zapis pozycji nr 250 z zapisu:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 60 miesięcy,

na zapis:
Gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, wymaganymi przeglądami,
serwisem min. 36 miesięcy.

(Pozycja ta otrzymuje nowy numer: 246).

Zmienia zapis w pozycji 232 z zapisu:
System oświetlenia pracowni LED z płynna regulacja natężenia światła. Sterowanie systemu przez panel
umieszczony w pomieszczeniu operatorskim,

na zapis:
System oświetlenia Sali badań LED z płynna regulacja natężenia światła. Sterowanie systemu przez panel
umieszczony w pomieszczeniu operatorskim.

(Pozycja ta otrzymuje nowy numer: 229).

13.

Zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Formularza oferty dotyczący
terminu realizacji przedmiotu zamówienia z zapisu:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 marca 2016 roku w tym:
1) dostawa, montaż, uruchomienie Stacjonarnego Dwupłaszczyznowego Angiografu, przeszkolenie
personelu (Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru. W takim przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram
szkoleń personelu), przekazanie do eksploatacji – od dnia podpisania umowy do dnia
21.12.2015r.
2) dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego, przeszkolenie personelu (Wykonawca
może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu),
przekazanie do eksploatacji – od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2015r.
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania.

na zapis:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - Dostawa, montaż, uruchomienie Stacjonarnego Dwupłaszczyznowego Angiografu – od
dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2015r.
Pakiet 2 - Dostawa, montaż, uruchomienie Rezonansu Magnetycznego – od dnia podpisania umowy
do dnia 30.03.2016r.
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej podpisania

14.

Zmienia treść załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Formularza oferty w pkt 7 i 8 z zapisu:

7. Oświadczamy, ze udzielamy na pakiet nr 1 ……………..miesięczny okres gwarancji i rękojmi*
(minimum 60 miesięcy) na zaoferowane urządzenia, gwarancja obejmuje usługę serwisową wraz z
okresowymi przeglądami i konserwacją.
8. Oświadczamy, ze udzielamy na pakiet nr 2 ……………..miesięczny okres gwarancji i rękojmi*
(minimum 60 miesięcy) na zaoferowane urządzenia, gwarancja obejmuje usługę serwisową wraz z
okresowymi przeglądami, konserwacją oraz uzupełnieniem helu,
na zapis:
7. Oświadczamy, ze udzielamy na pakiet nr 1 ……………..miesięczny okres gwarancji i rękojmi*
(minimum 36 miesięcy) na zaoferowane urządzenia, gwarancja obejmuje usługę serwisową wraz z
okresowymi przeglądami i konserwacją.
8. Oświadczamy, ze udzielamy na pakiet nr 2 ……………..miesięczny okres gwarancji i rękojmi*
(minimum 36 miesięcy) na zaoferowane urządzenia, gwarancja obejmuje usługę serwisową wraz z
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okresowymi przeglądami, konserwacją oraz uzupełnieniem helu,

15.

Zmienia treść załącznika nr 8 do SIWZ, tj. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu
ostatnich 3 lat z zapisu:

*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż, uruchomienie dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu, którego
wartość winna wynosić minimum 2 500 000,00zł brutto,

na zapis:
*W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca udokumentuje, że w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zadanie o charakterze podobnym
do przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż, uruchomienie Stacjonarnego Angiografu, którego wartość winna wynosić
minimum 2 500 000,00zł brutto.

16.

Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 2, z zapisu:

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż, uruchomienie rezonansu magnetycznego. Przedmiot
umowy obejmuje:
Dostawa, instalacja i uruchomienie, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku rezonansu
magnetycznego wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami,
urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi,
oprogramowaniem oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa oferta
Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

na zapis:
Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego dwupłaszczyznowego
angiografu. Przedmiot umowy obejmuje:
Dostawa, montaż i uruchomienie, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku angiografu
dwupłaszczyznowego z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn, wraz
z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i
współpracującymi, oprogramowaniem oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych

17.

Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 4 pkt 10, 11, 12,
13 oraz 14 z zapisu:

10. W czasie montażu Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt i ryzyko teren
robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uporządkowania terenu
prowadzonych prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru
przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi nowy w stanie kompletnym i gotowym
do użytku Angiograf wraz z urządzeniami zgodnymi z opisem w SIWZ bez konieczności
dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 12 odpowiadają warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi oraz, że są zgodne z parametrami technicznymi określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji
do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych
niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia
umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub
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certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracownikom Zamawiającego przeszkolonym
przez Wykonawcę,

na zapis:
10. W czasie montażu Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt i ryzyko teren
instalacji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne
materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
11. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uporządkowania terenu
prowadzonych prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru
przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi nowy w stanie kompletnym i gotowym
do użytku angiograf wraz z urządzeniami zgodnymi z opisem w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
13. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 12 odpowiadają warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi.
14. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji
do protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych
niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia
umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub
certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego przeszkolonych
przez Wykonawcę.

18.

Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 10 pkt 2 i 8 z
zapisu:

2. Wykonawca może zlecić część zamówienia przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca zlecając części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 6471
Kodeksu Cywilnego.,
8. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca

na zapis:
2. Wykonawca może zlecić część zamówienia przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca zlecając części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Za zadania wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.

19.

Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 11 pkt 1 i pkt 2
ppkt 1) z zapisu:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji:
– gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi
wymaganymi do przeglądów, serwisem min. 60 miesięcy.
2. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenie wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy,
Na zapis:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji:
– gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi
wymaganymi do przeglądów, serwisem min. 36 miesięcy.
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2. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenie wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy;

20.

Zmienia treść załącznika nr 13 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 2, z zapisu:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż, uruchomienie rezonansu magnetycznego. Przedmiot
umowy obejmuje:
Dostawa, instalacja i uruchomienie, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku rezonansu
magnetycznego wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami,
urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi,
oprogramowaniem oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki i terminy jej wykonania określa oferta
Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

na zapis:
1.

Przedmiotem umowy jest
dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego.
Przedmiot umowy obejmuje:
Dostawa, montaż i uruchomienie, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 roku rezonansu
magnetycznego wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami,
urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi,
oprogramowaniem oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego.
Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność systemu i warunki związane z dostawą
określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych.

21.
9.

10.

11.

12.

13.

Zmienia treść załącznika nr 13 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 4 pkt 9, 10, 11,
12 oraz 13 zapisu:

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt i ryzyko
teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie
zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uporządkowania terenu
prowadzonych prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi nowy w stanie kompletnym i gotowym do
użytku Angiograf wraz z urządzeniami zgodnymi z opisem w SIWZ bez konieczności
dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 12 odpowiadają warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawnymi oraz, że są zgodne z parametrami technicznymi określonymi
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.
Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do
protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych
niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia
umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub
certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracownikom Zamawiającego przeszkolonym
przez Wykonawcę.

na zapis:
9.

W czasie realizacji montażu Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania na swój koszt i
ryzyko teren instalacji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał
wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

7

10. Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uporządkowania
terenu prowadzonych prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru
przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi nowy w stanie kompletnym i gotowym do
użytku rezonans wraz z urządzeniami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
bez konieczności dodatkowego ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
12. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 12 odpowiadają warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających ich do obrotu zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawnymi.
13. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji do
protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych
niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia
umożliwiających świadczenie usług serwisowych innym niż producent autoryzowanym lub
certyfikowanym firmom serwisowym lub przez pracowników Zamawiającego
przeszkolonych przez Wykonawcę.

22.

Zmienia treść załącznika nr 13 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 10 pkt 2 i pkt 8 z
zapisu:

2. Wykonawca może zlecić część zamówienia przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca zlecając części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 6471
Kodeksu Cywilnego.
8. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca
na zapis:
2. Wykonawca może zlecić część zamówienia przedmiotu umowy do wykonania podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom. Wykonanie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej
umowy. Wykonawca zlecając części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Za zadania wykonane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.

23.

Zmienia treść załącznika nr 12 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 11 pkt 1 i pkt 2
ppkt 1) z zapisu:

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji:
– gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi
wymaganymi do przeglądów, serwisem min. 60 miesięcy.
2.1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenie wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy,
na zapis:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji:
– gwarancja i rękojmia pełna z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi
wymaganymi do przeglądów, serwisem min. 36 miesięcy.
2.1) Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenie wraz z częściami zmiennymi,
materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do przeglądów 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Bieg
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy;

24.

Zmienia treść załącznika nr 13 do SIWZ, tj. Wzoru umowy w § 11 pkt 2. ppkt
10) z zapisu:
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W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w
pkt. 7), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
na zapis:
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w
pkt. 8), bądź niestawiennictwie na oględziny w terminie określonym w pkt. 7), Zamawiający może
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej posiadającej autoryzację Wytwórcy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 24.08.15 r.,
- załącznik nr 1 po zmianach z dnia 24.08.15 r. – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
(dla pakietu nr 1),
- Załącznik nr 1a po zmianach z dnia 24.08.15 r. - Aparat do znieczulenia z monitorowaniemwymagane parametry techniczne,
- załącznik nr 2 po zmianach z dnia 24.08.15 r. – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
(dla pakietu nr 2),
- załącznik nr 3 po zmianach z dnia 24.08.25 r. tj. - Formularz oferty,
- załącznik nr 8 po zmianach z dnia 24.08.15 r., tj. – Wykaz wykonanych dostawt w ciągu ostatnich 3
lat,
- załącznik nr 12 po zmianach z dnia 24.08.15 r. – Wzór umowy (dot. pakietu nr 1),
- załącznik nr 13 po zmianach z dnia 24.08.15 r. tj. - Wzór umowy (dot. pakietu nr 2).
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4a wyżej cytowanej ustawy PZP
zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostała treść SIWZ oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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