
Ogłoszenie nr 500230332-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

Sosnowiec:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617800-N-2018

Data: 17/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4)

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaków, cieplarek, piły, sprzętu do

zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora 2. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr 3 i 3.1 do SIWZ. 3.

Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20

maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi

obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 3.1. Przedmiot i warunki realizacji

niniejszego zamówienia winny być zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w

sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
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rodzajów ekspozycji medycznej - dotyczy poz.10- Negatoskopy cyfrowe. 4. W zakresie poz.

10 (Negatoskopy cyfrowe) Wykonawca zamontuje sprzęt na salach operacyjnych w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego. Montaż negatoskopów w salach operacyjnych bloku

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7781f... 4 z 15 17.09.2018,

12:31 operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4.1 Ściany, na których

należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą

od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być

hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej. 4.2 Zamawiający

zaleca udział w wizji lokalnej na Bloku Operacyjnym w zakresie montażu Negatoskopów

cyfrowych. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie

do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego. Wykonawca zapewnia

możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie

gwarancyjnym. Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone

certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania

dostarczonego sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury

Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku

szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do

ustalenia z Zamawiającym. 5.1 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi

Wykonawca. Zamawiający określi liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaków, cieplarek,

piły, sprzętu do zabiegów urologicznych, negatoskopów, defibrylatora, respiratora 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajduje się w załącznikach nr

3 i 3.1 do SIWZ. 3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne

z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz

z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie. 3.1. Przedmiot i warunki

realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z

dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla

wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - dotyczy poz.10- Negatoskopy cyfrowe. 4. W

zakresie poz. 10 (Negatoskopy cyfrowe) Wykonawca zamontuje sprzęt na salach

operacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż negatoskopów w salach

operacyjnych bloku operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4.1 Ściany,

na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips,
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wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm.

Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej.

4.2 Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej na Bloku Operacyjnym w zakresie montażu

Negatoskopów cyfrowych. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca

zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej

konieczności – w okresie gwarancyjnym. Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego

sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela/dystrybutora

upoważniające do serwisowania dostarczonego sprzętu i aparatury po okresie

gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie w siedzibie

Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu

po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. 5.1

Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Zamawiający

określi liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: 2.1 oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że

przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi

przepisami prawnymi w tym zakresie). 2.2 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do

kontroli jakości, potwierdzające, że proponowane urządzenia odpowiadają określonym

normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych

objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie

przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) tj. - wpis/zgłoszenie do Rejestru

Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i

używania, - deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki

notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane

odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym. 2.3

Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych

parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w
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przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego

określone w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów

technicznych i innych warunków realizacji zamówienia. 2.4. Wszystkie w/w dokumenty

powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w

imieniu Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 2.1 oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ

(oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z

ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz z innymi

obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie). 2.2 Zaświadczenie podmiotu

uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że proponowane urządzenia

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do

wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty

potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z

ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) tj. -

deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki

notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane

odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym. 2.3

Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty zawierające informacje o wymaganych

parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane w

przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego

określone w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów

technicznych i innych warunków realizacji zamówienia. 2.4. Wszystkie w/w dokumenty

powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w

imieniu Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-09-25, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-01, godzina: 10:00
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