Formularz
Ogłoszenie nr 500005437-N-2017 z dnia 27-07-2017 r.
Otwock:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553620
Data: 19/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer
identyfikacyjny 29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 7794031 w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
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
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 roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie jednorazowych
przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w
pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na
wyposażeniu SPSK w Otwocku 2.Zamówienie zostało podzielone na 72 pakiety Dokładny
zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A do SIWZ tj. formularzu
cenowym oraz pkt III SIWZ 2.1Wymagany okres gwarancji na dostarczone części zamienne i
podzespoły wykorzystane do konserwacji to min. 6 miesięcy, dotyczy tylko sytuacji, w której
wykonawca dokona jakichkolwiek wymiany w/w części
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:
Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji
mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu
medycznego znajdującego się na wyposażeniu SPSK w Otwocku 2.Zamówienie zostało
podzielone na 71 pakietów Dokładny zakres przedmiotu zamówienia został opisany w
załączniku nr 1A do SIWZ tj. formularzu cenowym oraz pkt III SIWZ 2.1Wymagany okres
gwarancji na dostarczone części zamienne i podzespoły wykorzystane do konserwacji to min.
6 miesięcy, dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawca dokona jakichkolwiek wymiany w/w
części
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH Część nr: 29 Nazwa: Respirator 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:Dokładny zakres
przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A do SIWZ tj. formularzu cenowym
oraz pkt III siwz 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 3) Wartość części
zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez
VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w
dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie
Łączna najniższa cena ofertowa (brutto) 85,00 posiadanie autoryzacji producenta 15,00
gotowość wykonania przeglądów w innych godzinach, niż 8:00-16:00 (pn-pt) 5,00 6)
INFORMACJE DODATKOWE:
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH Część nr: 29Nazwa: Respirator Zamawiający unieważnił postępowanie w
tej części

