
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 54711-2016 z dnia 2016-05-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz 

dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn 

sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane... 

Termin składania ofert: 2016-05-25  

 

Numer ogłoszenia: 68407 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54711 - 2016 data 17.05.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, 

tel. 14 63 10 341, fax. 14 6310337. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1). 

• W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 

przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. 

kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem 

C.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie 

przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. 

szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn 

(zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee 

Ceiling. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz 

dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn 



sufitowych do wózka z ramieniem C, których wymagane parametry techniczne określono w 

Załączniku Nr 6 do SIWZ. Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający 

wymagane oraz oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany 

Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca załączy do oferty. Przeniesienie angiografu typ Artis Zee 

Celling 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. 

Obydwa budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawa winna być 

zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na 

terenie siedziby Zmawiającego. Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ 

Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma zostać przeniesiony angiograf - Załącznik 

Nr 7 do SIWZ. Termin realizacji: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu 

czasowo-rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu 

wytycznych technicznych - do 5 dni od daty podpisania umowy, - podpisanie dwustronnych 

pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu 

oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty podpisania umowy, - 

wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów stwierdzających stan 

pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie 

angiografu, - pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane 

urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, - 

pełna gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 

uruchomionego angiografu. - rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprawa AE/ZP-

27-67/16.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: - w zakresie Pakietu Nr 1 - wykonanie przeniesienia angiografu 

typ Artis Zee Ceiling 1 szt.oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z 

ramieniem C, - w zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) 

sufitowych (zwanych w dalszej części SIWZ kolumnami sufitowymi) wraz z adaptacją 

umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling, których wymagane parametry 

techniczne określono w Załącznikach Nr 6.1 - 6.2 do niniejszej specyfikacji. Wypełnione i 

podpisane Załączniki Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ określające wymagane oraz oferowane parametry 

przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ Wykonawca 

załączy do oferty. Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling, o którym mowa w Pakiecie Nr 1 

nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa 



budynki znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego. Dostawa urządzeń, o których mowa w 

Pakiecie Nr 1 oraz Pakiecie Nr 2 winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach 

Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby Zmawiającego. Zamawiający w 

celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, do których ma 

zostać przeniesiony angiograf - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zrealizuje: 1/ w zakresie 

Pakietu Nr 1: - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-

rzeczowego realizacji zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych 

technicznych - do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, - podpisanie bez uwag 

trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca 

realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu 

stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający 

wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych 

Zamawiającemu oraz dwustronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 

1 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie 

angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis 

Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z 

ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu 

stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający 

wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych 

Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny i 

skompletowanie angiografu, - gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i 

zamontowane w Pakiecie Nr 1 urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy, -gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego 

odbioru przedmiotu umowy, -uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad 

fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu 

udzielonej gwarancji. 2/ w zakresie Pakietu Nr 2: - podpisanie bez uwag trójstronnego 

(Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1, Wykonawca realizujący 

zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego 

stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych 

technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych 

Zamawiającemu, użytkowania angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, - dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę 

z angiografem Artis Zee Ceiling - do 40 dni od daty podpisania pierwszego trójstronnego 

protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom 

określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie 



Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu, -gwarancja i wliczony w 

cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia minimum 12 

miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, -uprawnienia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z 

uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Sprawa AE/ZP-27-67/16.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). 

• W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9. 

44.21.00.00-5. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 

• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 2. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

• W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne 

dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP.. 

• W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1.Oświadczenie, iż Wykonawca posiada 

niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania na terenie RP 

- dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 08.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, 

pokój nr 11.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ I. 

• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1 1) Krótki opis 

ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis 

Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z 



ramieniem C o parametrach określonych w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik 

Zamówień (CPV): 51.41.00.00-9 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60. 4) 

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 

2. Czas realizacji - 10. 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁ I. 

• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2 1) Krótki opis 

ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn 

(zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee 

Ceiling o parametrach określonych w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ 2) Wspólny Słownik Zamówień 

(CPV): 51.41.00.00-9, 44.21.00.00-5 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 

90 2. Czas realizacji - 10. 

 


