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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321317-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2022/S 114-321317
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 101-279176)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ.
Numer referencyjny: ZP/10/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 101-279176
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 10 szt łóżeczek noworodkowych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Powinno być:
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Zakup i dostawa 10 szt łóżeczek noworodkowych zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów
wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 10 szt łóżeczek noworodkowych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Powinno być:
Zakup i dostawa 10 szt łóżeczek noworodkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt wózków medycznych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Powinno być:
Zakup i dostawa 2 szt wózków medycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt. wózków medycznych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia.
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny
(fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Powinno być:
Zakup i dostawa 2 szt. wózków medycznych zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych
stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 72 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wydłużenie
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do 12 dni, terminu na wymianę uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy, w przypadku konieczności
sprowadzenia uszkodzonego podzespołu zza granicy.
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia (w przypadku
konieczności sprowadzenia uszkodzonego podzespołu zza granicy Zamawiający dopuszcza wydłużenie
maksymalnego czasu naprawy do 14 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia).
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny
(fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 20/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/06/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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