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

Otwock, dnia 10 sierpnia 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„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 im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”
Znak sprawy DZP.26.78/2018
INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) modyfikuje treść SIWZ zgodnie z udzielonymi
odpowiedziami na pytania:
 w pkt V pkt 2a warunki udziału w postępowaniu


kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia u producenta organizowanego
przez producenta sprzętu, na który składana jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i
konserwacji i przeglądów , potwierdzone aktualnym certyfikatem lub zaświadczeniem
 w pkt III pkt 2.2 ppkt 6) opis przedmiotu zamówienia

6) Wykonawca zobowiązany będzie do wpisania wykonanych czynności do dokumentacji
eksploatacji sprzętu (Paszportu), wystawienia oryginału raportu serwisowego z
potwierdzeniem użytkownika lub pracownika Działu Techniki Medycznej oraz wystawienia
Certyfikatu, potwierdzającego, że dany sprzęt jest sprawny (o ile znajduje to potwierdzenie
w stanie technicznym sprzętu) i został poddany procedurze okresowej kontroli i
konserwacji zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta.
 w pkt XI pkt 4 opis sposobu przygotowania ofert
4.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną JEDZ należy przesłać na adres e-mail: dzp@spksgruca.pl dzp@spskgruca.pl

 oraz załącznik nr 4 do siwz wzór umowy

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz i ogłoszenia w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

