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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548050-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi kontroli technicznej
2019/S 223-548050

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 182-443436)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie
Górniczej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
Tel.:  +48 322623422
Faks:  +48 322623422
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zco-dg.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens
Numer referencyjny: ZP/49/ZCOSzpSp/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71356100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens wraz z częściami na
okres 12 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
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3. Wykonawca winien wykonywać usługi przeglądu technicznego zgodnie z instrukcjami używania urządzeń,
zaleceniami producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem starannością.
4. Przeglądy okresowe urządzeń będą wykonywane w terminach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym,
a ich częstotliwość i zakres wynikać będzie z zaleceń producenta urządzeń znajdujących się w instrukcji
używania.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie personelu w ramach przedmiotu zamówienia w języku
polskim w siedzibie Zamawiającego w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 4.
6. Termin płatności za wykonaną usługę do 60 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury
VAT.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-443436

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej należy złożyć:
— wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, opisanych w rozdziale V pkt
2lit. b) niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ),
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,odpowiadający
warunkom postawionym w rozdziale V pkt 2 lit. b) niniejszej SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usług serwisowych oraz usług przeglądu technicznego sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż:
— pakiet nr 1 – 43 665,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 86 100,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 215 250,00 PLN,
— pakiet nr 4 – 114 390,00 PLN,
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— pakiet nr 5 – 33 210,00 PLN,
— pakiet nr 6 – 51 660,00 PLN,
— pakiet nr 7 – 46 125,00 PLN,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą z co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej należy złożyć:
— wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, opisanych w rozdziale V pkt 2
lit. b) niniejszej SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ),
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
odpowiadający warunkom postawionym w rozdziale V pkt 2 lit. b) niniejszej SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej — za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez
Wykonawcę, że:
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na
świadczeniu usług serwisowych oraz usług przeglądu technicznego sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż:
— pakiet nr 1 – 43 665,00 PLN,
— pakiet nr 2 – 86 100,00 PLN,
— pakiet nr 3 – 215 250,00 PLN,
— pakiet nr 4 – 114 390,00 PLN,
— pakiet nr 5 – 33 210,00 PLN,
— pakiet nr 6 – 51 660,00 PLN,
— pakiet nr 7 – 46 125,00 PLN,
— dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą z co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania usług przeglądu sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Posiadanie autoryzacji / Waga: 20
Cena – Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa:Okres gwarancji/ Waga: 20
Cena – Waga: 60

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


