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Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 551401-N-2019

Data: 23/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo

Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
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roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa aparatu AXIOM Luminos dRF

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz warunkami wyszczególnionymi

w Ogólnych Warunkach Umowy. 2. Zakres wykonania naprawy aparatu AXIOM Luminos dRF

objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać co najmniej zgodnie z: 1) zakresem prac

wyszczególnionych w ust. 3 oraz warunkami umowy; 2) instrukcją producenta urządzenia oraz

obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu; 3) obowiązującymi przepisami w

zakresie wykonanej usługi. 3. Wymagany zakres czynności: Rodzaj sprzętu: AXIOM Luminos

dRF sn1434, 2009 rok Ilość sprzętu: 1 szt. Miejsce naprawy: Regionalny Szpital Specjalistyczny

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17 Zakres czynności

obejmuje naprawę niesprawności aparatu AXIOM Luminos dRF poprzez:  wymianę części –

detektora - tj. wymontowanie niesprawnej części (część wymontowana-niesprawna przechodzi na

własność Wykonawcy w ramach rozliczenia) i zamontowanie nowej sprawnej, 

przeprowadzenie niezbędnych czynności koniecznych do przywrócenia pełnosprawności sprzętu

po dokonaniu wymiany niesprawnej części oraz wykonanie testów odbiorowych. 4. Materiały i

urządzenia stosowane przy wykonywaniu naprawy winny posiadać atesty, certyfikaty, wydane

przez upoważnione instytucje. Przedmiotowe materiały muszą być nowe, nieużywane i

nieregenerowane. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania w okresie realizacji umowy,

odpowiednimi urządzeniami, narzędziami oraz materiałami zapewniającymi należyte wykonanie

usługi na swój koszt i we własnym zakresie, a także osobami posiadającymi wymagane

przepisami prawa uprawnienia, techniczną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie wykonania

określonych czynności. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz

wykonaną usługę na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia przyjęcia sprzętu po wykonanej

usłudze. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby

osoby wykonujące naprawę były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.

Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być

zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. a) celem udokumentowania

zatrudnienia osób jak powyżej: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób

przeznaczonych do realizacji usługi, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które

z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju

wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz”

winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/53a980f1-1fc3-4939-b62b-e71f1c...

2 z 5 2019-06-04, 10:09



faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako

chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa. Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać

temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem

uzasadnienia zastosowania klauzuli. b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę

wymagań, o których mowa w ust. 6, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch

dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty

potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej.

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty

kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w ogólnych warunkach

umowy. W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą

przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju

działań Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa aparatu

AXIOM Luminos dRF zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz

warunkami wyszczególnionymi w Ogólnych Warunkach Umowy. 2. Zakres wykonania

naprawy aparatu AXIOM Luminos dRF objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać co

najmniej zgodnie z: 1) zakresem prac wyszczególnionych w ust. 3 oraz warunkami umowy; 2)

instrukcją producenta urządzenia oraz obowiązującej dokumentacji techniczno-ruchowej

sprzętu; 3) obowiązującymi przepisami w zakresie wykonanej usługi. 3. Wymagany zakres

czynności: Rodzaj sprzętu: AXIOM Luminos dRF sn1434, 2009 rok Ilość sprzętu: 1 szt.

Miejsce naprawy: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w

Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17 Zakres czynności obejmuje naprawę niesprawności aparatu

AXIOM Luminos dRF poprzez:  wymianę części – detektora Pixium 5100 lub inny

równoważny zalecany przez producenta urządzenia - tj. wymontowanie niesprawnej części

(część wymontowana-niesprawna przechodzi na własność Wykonawcy w ramach rozliczenia) i

zamontowanie nowej sprawnej,  przeprowadzenie niezbędnych czynności koniecznych do
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przywrócenia pełnosprawności sprzętu po dokonaniu wymiany niesprawnej części oraz

wykonanie testów odbiorowych. 4. Materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu

naprawy winny posiadać atesty, certyfikaty, wydane przez upoważnione instytucje.

Przedmiotowe materiały muszą być nowe, nieużywane i nieregenerowane.Zamawiający

wymaga dostarczenia części oryginalnych, w oryginalnych opakowaniach od producenta

urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania w okresie realizacji umowy,

odpowiednimi urządzeniami, narzędziami oraz materiałami zapewniającymi należyte

wykonanie usługi na swój koszt i we własnym zakresie, a także osobami posiadającymi

wymagane przepisami prawa uprawnienia, techniczną wiedzę i doświadczenie w

przedmiocie wykonania określonych czynności. Zamawiający wymaga wykonania

przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę który dysponuje osobą posiadającą aktualne

szkolenia wystawione przez producenta aparatu AXIOM Luminos dRF. Zamawiający

wymaga od Wykonawcy posiadania kodów serwisowych dedykowanych do posiadanego

przez Zamawiającego aparatu AXIOM Lumios dRF. Wykonawca najpóźniej w dniu

zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu

umowy/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione elementy, materiały oraz wykonaną usługę

na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia przyjęcia sprzętu po wykonanej usłudze. 6.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby

wykonujące naprawę były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.

Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być

zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. a) celem

udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu

Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona

oznaczenia, które z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze

wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz

wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego

oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane

osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę

przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA
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PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli. b) w zakresie

kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6, oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań: Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde

żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do

wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej. Niespełnienie wymagań, o których

mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez

Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy. W

przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą

przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego

rodzaju działań Wykonawcy.
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