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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24083705400000, ul. ul.

Szpitalna  1, 41-219   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 41 30 111, e-mail

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.sosnowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Warunek

zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi serwisowania, przeglądów technicznych urządzeń,

sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę

(wymieniony poniżej ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (co najmniej 1 zamówienie): Pakiet

1 - Serwisowanie sterylizatorów parowych firmy BMT; Pakiet 2 - Aparaty EEG firmy Viasys;

Pakiet 3 - Nóż harmoniczny firmy Olympus; Pakiet 4 - Respirator transportowy firmy

Weinmann; Pakiet 5 - Zestaw laryngologiczny: Generator RF, diagnostyka zaburzeń snu,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f857542f-44c4-4b15-aa16-4255...

1 z 5 2018-02-08 11:27



videookulary firmy Curis; Pakiet 6 – Aparaty do wspomagania oddechu firmy Care Fusion;

Pakiet 7 - Zestaw elektronarzędzi ortopedycznych firmy Stryker; Pakiet 8 - Zestawy

endoskopowe firmy Olympus; Pakiet 9 - Aparat do badań urodynamicznych firmy

Mediwatch; Pakiet 10 - Zestaw artroskopowy z shaverem firmy Storz; Pakiet 11 - Shaver

laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic; Pakiet 12 - Mammografy

firmy Siemens; Pakiet 13 - Lasery firmy Lisa; Pakiet 14 - Aparaty RTG firmy Siemens. 2)

dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca

musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie

doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej wykazanej w części, na

którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub

certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi serwisowania,

przeglądów technicznych urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej zgodne z przedmiotem

zamówienia na który składa ofertę (wymieniony poniżej ), w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie (co najmniej 1 zamówienie): Pakiet 1 - Serwisowanie sterylizatorów parowych firmy

BMT; Pakiet 2 - Aparaty EEG firmy Viasys; Pakiet 3 - Nóż harmoniczny firmy Olympus;

Pakiet 4 - Respirator transportowy firmy Weinmann; Pakiet 5 - Zestaw laryngologiczny:

Generator RF, diagnostyka zaburzeń snu, videookulary firmy Curis; Pakiet 6 – Aparaty do

wspomagania oddechu firmy Care Fusion; Pakiet 7 - Zestaw elektronarzędzi ortopedycznych

firmy Stryker; Pakiet 8 - Zestawy endoskopowe firmy Olympus; Pakiet 9 - Aparat do badań

urodynamicznych firmy Mediwatch; Pakiet 10 - Zestaw artroskopowy z shaverem firmy Storz;

Pakiet 11 - Shaver laryngologiczny i nawigacja elektromagnetyczna firmy Medtronic; Pakiet

12 - Mammografy firmy Siemens; Pakiet 13 - Lasery firmy Lisa; Pakiet 14 - Aparaty RTG

firmy Siemens. 2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia: - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która

będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą co

najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej

wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat producenta aparatu, do

którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania
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aparatów (dotyczy Pakietu nr 1÷13) - Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co

najmniej jedną osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu

zamówienia, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej

aparatury medycznej wykazanej w części, na którą składa ofertę, posiadający certyfikat

producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat innego podmiotu,

uprawniającego do serwisowania aparatów lub złoży oświadczenie o dysponowaniu

osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi

wymaganą w tym zakresie wiedzę oraz odpowiednie umiejętności (dotyczy Pakietu nr 14)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: a) wykaz

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie

w/g wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Przedłożyć dokumenty

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem

przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące

przed terminem składania ofert. Przez wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający

rozumie serwisowanie, przeglądy techniczne urządzeń, aparatury medycznej - opisanych w

Rozdz. 2 pkt 1 SIWZ i Rozdz. IV pkt 2 – opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do

Pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Dowodem, o którym mowa wyżej są: 1)

poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
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W miejsce poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126). b) wykaz osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje

(posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat

innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów) i minimum 2 letnie

doświadczenie zawodowe (do serwisowania przedmiotu zamówienie dla pakietu 1 i do

przeglądu technicznego aparatury dla pakietów 2÷14 określonej w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ

– według załącznika nr 6 do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia, że Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej należy złożyć: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,

których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub

są wykonywane należycie – co najmniej 1 zamówienie w/g wg wzoru stanowiącego

załącznik nr 5 do SIWZ. Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały

wykonane lub są wykonywane należycie z podaniem przedmiotu zamówienia, dat

wykonania i odbiorców usług. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Przez

wykonane lub wykonywane usługi Zamawiający rozumie serwisowanie, przeglądy

techniczne urządzeń, aparatury medycznej - opisanych w Rozdz. 2 pkt 1 SIWZ i Rozdz.

IV pkt 2 – opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do Pakietów, na które Wykonawca

składa ofertę. Dowodem, o którym mowa wyżej są: 1) poświadczenie, z tym, że w

odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie

wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie

Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W miejsce
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poświadczenia, o którym mowa w pkt.1), Wykonawca może przedłożyć dokumenty

potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2016, poz. 1126). b) wykaz osób, skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje

(posiadających certyfikat producenta aparatu, do którego składa ofertę lub certyfikat

innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatów – dotyczy Pakietu nr

1-13 lub oświadczenie o dysponowaniu osobami skierowanymi przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia posiadającymi wymaganą w tym zakresie wiedzę oraz

odpowiednie umiejętności (dotyczy Pakietu nr 14 ) i minimum 2 letnie doświadczenie

zawodowe (do serwisowania przedmiotu zamówienie dla pakietu 1 i do przeglądu

technicznego aparatury dla pakietów 2÷14 określonej w Rozdz. IV pkt 2 SIWZ –

według załącznika nr 6 do SIWZ)
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