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ZMIANA
TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:
Dostawa, montaż aparatu Rtg oraz doposażenie pracowni Rtg dla spółki Szpitala
Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków
zwana dalej „SIWZ” zamówienia dokonano zmiany treści:
Było:
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż cyfrowego aparatu Rtg oraz doposażenie pracowni Rtg spółki Szpitala
Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., zwanych dalej „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 4 zadania o
parametrach wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ:
Nr
Nazwa
Kod CPV
zadania
1
Cyfrowy aparata Rtg
2
System radiografii cyfrowej pośredniej
33110000-1
3
Radiologiczna lekarska stacja diagnostyczna
4
Robot-duplikator płyt z wynikami badań
2. Wykonawca składający ofertę dla zadania nr 1 będzie zobowiązany do demontażu i odkupienia od zamawiającego posiadanego
aparatu Rtg.
3. Okres realizacji dostawy przedmiotu dostawy:
a. dla zadania nr 1 – demontaż, odkupienie i odbiór aparatu od zamawiającego do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy, dostawa i montaż nowego cyfrowego aparatu Rtg w terminie od 13 -20 listopada 2019 r.
b. dla zadań nr 2, 3 i 4 – do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.) oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo
dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinię o wyrobie
medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów
(zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
5. Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy:
1) dla zadania nr 1 - załącznik nr 5 do SIWZ,
2) dla zadania nr 2, 3 i 4 - załącznik nr 6 do SIWZ.
6. Dostawa winna być realizowana przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7) ustawy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składanie wariantowych.
Zmienia się na:
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż cyfrowego aparatu Rtg oraz doposażenie pracowni Rtg spółki Szpitala
Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., zwanych dalej „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 4 zadania o
parametrach wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ:
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1
Cyfrowy aparata Rtg
2
System radiografii cyfrowej pośredniej
33110000-1
3
Radiologiczna lekarska stacja diagnostyczna
4
Robot-duplikator płyt z wynikami badań
Wykonawca składający ofertę dla zadania nr 1 będzie zobowiązany do demontażu i odkupienia od zamawiającego posiadanego
aparatu Rtg.
Okres realizacji dostawy przedmiotu dostawy:
a. dla zadania nr 1 – demontaż, odkupienie i odbiór aparatu od zamawiającego do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy, dostawa i montaż nowego cyfrowego aparatu Rtg w terminie od 13 -20 listopada 2019 r.
b. dla zadań nr 2, 3 i 4 – do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.) oraz posiadał aktualne świadectwo rejestracji lub świadectwo
dopuszczenia do obrotu lub świadectwo jakości lub świadectwo dopuszczenia do stosowania lub pozytywna opinię o wyrobie
medycznym lub deklaracje zgodności CE), jeżeli ww. ustawa nakłada obowiązek posiadania przedmiotowych dokumentów
(zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
Dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy:
3) dla zadania nr 1 - załącznik nr 5 do SIWZ,
4) dla zadania nr 2, 3 i 4 - załącznik nr 6 do SIWZ.
Dostawa winna być realizowana przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, na koszt i ryzyko wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7) ustawy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
Zamawiający nie dopuszcza składanie wariantowych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
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