Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 07.04.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawę czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z
systemem transmisji obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
DZP/36/2017

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ- ZMIANA TERMINU

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) modyfikuje treść siwz w pkt VII, XII, załącznik nr 7 do siwz
Tabela wymaganych parametrów technicznych oraz załącznik nr 9 do siwz - Protokół z prezentacji.

Pkt VII
(...)
Prezentacja zaoferowanych produktów
1. Zamawiający po weryfikacji oferty pod względem formalno – prawnym zaprosi wykonawców, których
oferty spełniają wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych produktów
2. Prezentacja musi być przeprowadzona na w pełni funkcjonalnym sprzęcie tak, aby możliwe było
pokazanie wszystkich funkcji ujętych w wymaganiach siwz. Prezentowane funkcjonalności muszą być
pokazane w taki sposób, aby w czasie prezentacji był możliwość zweryfikowania wszystkich parametrów i
wymagań zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz (protokół z prezentacji).
3. Zamawiający nie precyzuje liczby osób, które mogą uczestniczyć w prezentacji ze strony wykonawcy.
Każda z osób reprezentująca wykonawcę, zobowiązana jest do przedłożenia stosowanego
pełnomocnictwa.
4. Wykonawcy będą zapraszani do udziału w prezentacji w kolejności składania ofert.
5. Prezentacje będą prowadzone w godzinach 08:00-16:00,
6. W czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia dyskusji, zabierania głosu,
zadawania pytań bądź wyjaśniania wątpliwości.
7. Prezentacja stanowi sposób potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami siwz, zatem
zaniechanie jej przeprowadzenia, na skutek niestawienia się Wykonawcy prowadzi do sytuacji, w której
niepotwierdzono wymagań dotyczących oferowanych produktów, co obliguje zamawiającego do
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
8. W trakcie prezentacji zostanie sporządzony protokół (protokół z prezentacji stanowiący załącznik do
siwz). Cała prezentacja zostanie udokumentowana w formie nagrania video. Nagranie będzie stanowiło
załącznik do protokołu
9. Wykaz elementów do prezentacji stanowiących przedmiot zamówienia
- czasza lampy na statywie mobilnym przygotowana do montażu kamery/ Dopuszczono czaszę lampy
bez statywu mobilnego z możliwością zaprezentowania parametrów wymaganych prezentacją.
- kamera do montażu w lampie
- kamera PTZ
- system transmisji sygnału wizyjnego i audio:
elementy sytemu i oprogramowania instalowane na sali operacyjnej
elementy systemu i oprogramowania instalowane na sali wykładowej
10. Wykonawca w ramach prezentacji musi dostarczyć również sprzęt komputerowy do zainstalowania
oprogramowania, mikrofony głośniki itp. czyli wszystkie elementy wymagane do uruchomienia systemu
i przeprowadzenia transmisji.
11. Wykonawca musi sporządzić wykaz elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem
prezentacji wraz z numerami katalogowymi (prezentowane urządzenia muszą być zgodne pod
względem typu i modelu z oferowanymi w ofercie). Wykaz będzie stanowił załącznik do protokołu z
prezentacji.

Pkt. XII
(…)
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock w Dziale Zamówień
Publicznych (łącznik E-F, I piętro przed wejściem na oddział VII) lub Sekretariacie Dyrektora (Budynek C parter)
do dnia 02.05.2017 r. do godz: 09:45
(…)
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.05.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego gabinecie Zastępcy
Dyrektora ds. technicznych (Budynek C administracja)
(…)
Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana doprowadziła do zmiany ogłoszenia.

Dyrektor SPSK
Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk

