BZP/38/382-14/15

Jastrzębie-Zdrój, 21.07.2015r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń dla nowego urządzenia BZP/38/382-14/15

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 21.07.2015r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
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 do SIWZ następujące zmiany, a w pkt. nr 161
do Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia zmienia zapis z:
Angiograficzny, dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz środka
kontrastowego
(z pakietem startowym – 100 wkładów)

161

Strzykawka o parametrach:
- panel dotykowy do sterowania parametrami przepływu
- możliwość zmiany przepływu 0.1-45 mL/s
- możliwość programowania faz wstrzyknięcia, co najmniej 2 fazy
- wkłady 150 – 200 ml
- dopuszczalne ciśnienia 100-1200 psi
- czas opóżnienia w zakresie 0.0 – 99.9 s
- pamięć na co najmniej 40 protokołów
- zasilanie ze źródła stałego lub baterii (z możliwością wielokrotnego
ładowania)

Tak

który otrzymuje nowe brzmienie:
Angiograficzny, dwugłowicowy automatyczny wstrzykiwacz środka
kontrastowego
(z pakietem startowym – 100 wkładów)

161

Strzykawka o parametrach:
- panel dotykowy do sterowania parametrami przepływu
- możliwość zmiany przepływu 0.1-30 mL/s
- możliwość programowania faz wstrzyknięcia, co najmniej 2 fazy
- wkłady 150 – 200 ml
- dopuszczalne ciśnienia co najmniej 100-1200 psi
- czas opóżnienia w zakresie 0.0 – 99.9 s
- pamięć na co najmniej 40 protokołów
- zasilanie ze źródła stałego lub baterii (z możliwością wielokrotnego
ładowania)

Tak
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Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
1. W SIWZ zmienia zapis z:
Komisja Przetargowa:

Przewodniczący

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

Sekretarz:

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

Członkowie:

Tomasz Ważny

…………………………………………………………………

Adam Ryszczyk

………………….……………………………………………

Agnieszka Wiktor ………………………………………………………………

który otrzymuje nowe brzmienie:
Komisja Przetargowa:

Przewodniczący

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

Sekretarz:

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

Członkowie:

Zdzisław Lach
Adam Ryszczyk

…………………………………………………………………
………………….……………………………………………

Agnieszka Wiktor ………………………………………………………………

2. W SIWZ w pkt. 20.10 „Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:”
zmienia zapis z:
„Oferta na: dostawę i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń dla nowego urządzenia
NIE OTWIERAĆ przed 29.07.2015r. godz. 10:00, znak sprawy: BZP/38/382-14/15
który otrzymuje nowe brzmienie:
„Oferta na: dostawę i montaż Dwupłaszczyznowego Stacjonarnego Angiografu wraz z adaptacją
pomieszczeń dla nowego urządzenia
NIE OTWIERAĆ przed 03.08.2015r. godz. 10:00, znak sprawy: BZP/38/382-14/15
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3. W SIWZ w pkt. 22.1 zmienia zapis z:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze,
do dnia 29.07.2015r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 725 do 1430).
który otrzymuje nowe brzmienie:
22.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze,
do dnia 03.08.2015r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. Od 725 do 1430).
4. W SIWZ w pkt. 22.3 zmienia zapis z:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2015r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej na I piętrze (A 21).
który otrzymuje nowe brzmienie:
22.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2015r. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali
konferencyjnej na I piętrze (A 21).
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia.
Ponadto Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 21.07.2015 r.;
- Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie
z dnia 21.07.2015 r.;
Nowy termin składania ofert: 03.08.2015r. do godz. 1000
Nowy termin otwarcia ofert: 03.08.2015r. o godz. 1030
Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
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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