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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
UL. BOROWSKA 213
WROCŁAW
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak
E-mail: ajurczak@usk.wroc.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-200/2018

II.1.2) Główny kod CPV
50421000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przegląd techniczny, który obejmuje:
a) systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej objętej
niniejszym postępowaniem,
b) w przypadku konieczności wymiany części Wykonawca powinien przed ich wymianą/ naprawą przedstawić
Zamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości min. 10% od cen katalogowych i po
zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać usługi lub wymiany części.

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

26/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: USK
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-124307

mailto:ajurczak@usk.wroc.pl
www.usk.wroc.pl
www.usk.wroc.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 159-364802
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/08/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 126
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych
Zamiast:
Pakiet 126 Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych
Powinno być:
Z zadania 126 wydzielono pozycję i utworzono zadanie 126a:
Opis
Nazwa:
Wykonanie przeglądów okresowych stołów operacyjnych firmy Maquet
Część nr: 126a
Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kliniki Zamawiającego wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy: wykaz sprzętu wraz z
harmonogramemprzeglądów
Opis zamówienia:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przegląd techniczny, który obejmuje:
a) systematyczną i okresową konserwację oraz kontrolę bezpieczeństwa pracy aparatury medycznej
objętejniniejszym postępowaniem, której wykaz stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy
b) w przypadku konieczności wymiany części Wykonawca powinien przed ich wymianą/ naprawą
przedstawićZamawiającemu ofertę cenową, z uwzględnieniem rabatu wysokości min. 10 % od cen
katalogowych i pozaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać usługi lub wymiany części.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Informacje o funduszach Unii Europejskiej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364802-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 03/10/2018
Czas lokalny: 11:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z wydzieleniem z pakietu nr 126 pozycji i utworzeniem pakietu 126a ilość zadań wzrosła do 191.


