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Ogłoszenie nr 500242542-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.
Jasło:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630125
Data: 01/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 37044448600000, ul. ul. Lwowska 22,
38200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 437 500, e-mail szpital@szpital.jaslo.pl,
faks 134 468 322.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.3)
W ogłoszeniu jest: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie
podzielone jest na części: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie
podzielone jest na części: tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O
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udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykonał w okresie
ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu
usługi serwisu technicznego systemu porównywalnego z systemem Syngo.Via, 2. wykonał w
okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na
świadczenie usługi serwisu technicznego z wymianą zużywalnych części zamiennych
tomografu komputerowego o wartości co najmniej każde zamówienie 250 000,00 zł rocznie,
dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 1. co najmniej
2 osobami z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w serwisowaniu tomografu
komputerowego oraz serwisowaniu systemu Syngo.Via producenta Siemens.
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie
warunków:5.1.2.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 1. wykonał w okresie ostatnich
trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi serwisu
technicznego systemu porównywalnego z systemem Syngo.Via – dot. Pakiet 2, 2. wykonał w
okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na
świadczenie usługi serwisu technicznego z wymianą zużywalnych części zamiennych
tomografu komputerowego o wartości co najmniej każde zamówienie 250 000,00 zł rocznie –
dot. Pakiet 1, 3. dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
tj.: 3.1 co najmniej 2 osobami z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w serwisowaniu
tomografu komputerowego– dot. Pakiet 1, 3.2 co najmniej 2 osobami z co najmniej 2-letnim
doświadczeniem w serwisowaniu porównywalnego z systemem Syngo.Via producenta
Siemens – dot. Pakiet 2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-10-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-15, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.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 roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa
tomografu komputerowego Somation Emotion 16 wraz ze stacją opracowań Syngo Via
firmy SIEMENS z wymianą zużywalnych części zamiennych dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2. Szczegółowy zakres
przedmiotowy usług serwisowych urządzeń jak również warunki realizacji usług
serwisowych zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca składający ofertę
winien posiadać stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych
tomografu komputerowego Somatom Emotion 16 ze stacją Syngo.Via, których
producentem jest Siemens. 4. Wykonawca winien wykonywać usługi serwisowe zgodnie z
instrukcjami używania urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą
i z należytą, wymaganą prawem starannością. 5. Przeglądy okresowe urządzeń będą
wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i
zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
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
obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somation Emotion 16 oraz stacji opracowań
Syngo Via firmy SIEMENS z wymianą zużywalnych części zamiennych dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 2 - obsługa serwisowa stacji opracowań Syngo Via firmy
Siemens Pakiet 1 - obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somation Emotion 16
zgodnie z formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 i zakresem obsługi serwisowej –
Załącznik nr 2 o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy usług
serwisowych urządzeń jak również warunki realizacji usług serwisowych zostały opisane
w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca składający ofertę winien posiadać stosowne
uprawnienia niezbędne do wykonywania usług serwisowych tomografu komputerowego
Somatom Emotion 16 oraz stacji Syngo.Via, których producentem jest Siemens. 4.
Wykonawca winien wykonywać usługi serwisowe zgodnie z instrukcjami używania
urządzeń, zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą,
wymaganą prawem starannością. 5. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w
terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, a ich częstotliwość i zakres
wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji używania. 6.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. serwowaniu tomografu komputerowego i
serwisowaniu systemu Syngo.Via producenta Siemens, pod groźbą zapłaty kary umownej
lub – w przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym, na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr
2 do SIWZ). W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane czynności, na zasadach określonych w umowie.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK
Punkt: część 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Obsługa serwisowa
tomografu komputerowego Somation Emotion 16 1) 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:usługa: Obsługa
serwisowa tomografu komputerowego Somation Emotion 16 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 50421000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub
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termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia: data
zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 CZAS
NAPRAWY 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK
Punkt: CZĘŚĆ 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 1 Nazwa: Obsługa serwisowa
Stacji opracowań Syngo Via firmy SIEMENS 1) 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:Obsługa
serwisowa Stacji opracowań Syngo Via firmy SIEMENS 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 50421000-2, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania
lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia: data
zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 CZAS
NAPRAWY 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:
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