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Wrocław, dnia  05  - 04 - 2018 r.       

 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-23/2018  

Zmiana treści odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia  29  - 03 - 2018 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jako Zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa i montaż angiografu wraz z 
przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w ramach projektu: leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w USK na podstawie art. 38 ust. 4) Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że zmienia 
treść odpowiedź na zapytania wykonawcy nr 128. 

Pytanie nr 128- Dot. § 3 ust. 10 Wzoru Umowy: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie zapisu 
umowy:  

„Wykonawca (na wezwanie Zamawiającego) zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu 
Logistyki wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: 
− obsługi technicznej aparatu, 
− technicznego przeglądu bezpieczeństwa  
− podstawowych i bezpiecznych procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych  
− procedur okresowych czynności konserwacyjnych w zakresie instrukcji obsługi 

Szkolenie personelu technicznego- 3 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, szkolenia mogą 
odbywać się sukcesywnie- jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie 
musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur” 

Odpowiedz nr 128 otrzymuje nowe brzmienie tj.:  
-SIWZ bez zmian. Dodatkowo Zamawiający uzupełnia w tym punkcie: 
Wykonawca  (na  wezwanie  Zamawiającego)  zobowiązuje  się  przeprowadzić  szkolenie  fizyków 
oraz pracowników Działu Logistyki wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: 
−obsługi technicznej aparatu, 
−technicznego przeglądu bezpieczeństwa 
−procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych 
−procedur okresowych czynności konserwacyjnych 
Szkolenie personelu technicznego- 3 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, szkolenia 
mogą odbywać  się  sukcesywnie-  jednak  nie  później  niż  do 12  miesięcy  od  daty  zawarcia  
umowy.  Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do 
powyższych procedur. 

POUCZENIE 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
 
Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 
Uniwersyteckiego Szpitala im Jana Mikulicza - Radeckiego,  tel. 71 / 784 – 20 – 29, faks: 71 / 327 – 09 – 40,  faks: 71 / 327 – 
09 – 11, adres e-mail: dwojewodzka@usk.wroc.pl   

  
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 

Zofia Widomska –Brycka 
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