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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość

22-400

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Kokoć

Tel.:  +48 846773281

E-mail: zampupl@szpital.zam.pl 

Faks:  +48 846386669

Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.zam.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii

Numer referencyjny: AG.ZP 3320.75.17

II.1.2) Główny kod CPV

33111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii. Dokładny opis przedmiotu zamówienia

znajduje się w dokumencie pod tytułem „Opis przedmiotu zamówienia” integralnej części SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: szpzam

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158390

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 219-454810

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/11/2017

Sekcja VII: Zmiany
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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.1.6

Zamiast:

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Powinno być:

To zamówienie podzielone jest na części: tak - na trzy zadania

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii obejmuje:

1) dostawę i instalację fabrycznie nowej lampy rentgenowskiej rok produkcji 2017 do tomografu komputerowego

Revolution GSI produkcji GE Medical Systems. Dostawa obejmuje demontaż uszkodzonej lampy,

zamontowanie nowej, sprawnej lampy rtg, a także uruchomienie, kalibrację, sprawdzenie poprawności działania

aparatu i wykonanie przeglądu okresowego z wystawieniem świadectwa sprawności aparatu, oraz wykonanie

pomiarów parametrów jakości – testów odbiorczych (eksploatacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz.U. z 2017r., poz. 884);

2) modernizację konsoli operatorskiej tomografu LightSpeed VCT 64 do najnowszej wersji FREEDOM

polegającą na wymianie tego sprzętu i tego oprogramowania;

3) modernizację trzech stacji opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 poprzez aktualizację

oprogramowania do najnowszej wersji AW 4.7 z oprogramowaniem diagnostycznym wraz z dostawą 6

(sześciu ) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów opisowych do zmodernizowanych stacji

opisowych, wykonanie testów specjalistycznych dostarczonych monitorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

dla wszystkich rodzajów medycznej ekspozycji (Dz.U. z 2017 r., poz. 884);

4) dostawę 6 (sześciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów opisowych dedykowanych do

posiadanych 3 (trzech) stacji opisowych AW 4.6 spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich

rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 884), z oprogramowaniem oraz wykonanie testów

specjalistycznych dostarczonych monitorów, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

5) przeprowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania, monitorów i innego sprzętu

stanowiących poszczególne części przedmiotu zamówienia – pierwsze w dniu podpisania protokołu zdawczo –

odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, drugie w razie potrzeby w terminie uzgodnionym z

użytkownikiem.

Powinno być:

Zadanie 1 – dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji GE Medical

Systems;

Dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI prod. GE Medical Systems

- lampa rtg dedykowana do tomografu komputerowego Revolution GSI prod. GE

- lampa RTG fabrycznie nowa,

- zamontowanie lampy, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania aparatu i wykonanie przeglądu

okresowego z wystawieniem świadectwa sprawności aparatu.
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- wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18

lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich

rodzajów ekspozycji medycznych (Dz.U. 2017 r., poz. 884), ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.)

Zadanie 2 – modernizacja konsoli operatorskich tomografu LightSpeed VCT 64 do najnowszej wersji

FREEDOM polegająca na wymianie sprzętu i oprogramowania, oraz modernizacja posiadanych trzech stacji

opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 do stacji AW 4.7 wraz z najnowszymi wersjami

aplikacji aktualnie użytkowanych na stacjach AW 4.4;

Zadanie 3 – dostawa 6 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017/2018) parowanych monitorów opisowych

dedykowanych i certyfikowanych do posiadanych 3 sztuk stacji opisowych AW 4.6.

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania, monitorów i innego sprzętu

stanowiących poszczególne części przedmiotu zamówienia – pierwsze w dniu podpisania protokołu zdawczo –

odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, drugie w razie potrzeby w terminie uzgodnionym z

użytkownikiem – dotyczy zadania 1 i zadania 2.

Numer sekcji: II.2.7

Zamiast:

Okres w dniach: 10

Powinno być:

Zadanie 1 - dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji GE Medical

Systems – maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego termin to 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do

piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia

na dostawę i instalację przedmiotowej lampy rtg, przy czym umowa będzie obowiązywała przez okres 36 –

miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 2 - modernizacja konsoli operatorskich tomografu LightSpeed VCT 64 do najnowszej wersji FREEDOM

polegająca na wymianie sprzętu i oprogramowania, oraz modernizacja posiadanych trzech stacji opisowych

Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 do stacji AW 4.7 wraz z najnowszymi wersjami aplikacji

aktualnie użytkowanych na stacjach i Zadanie 3 – dostawa 6 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017/2018)

parowanych monitorów opisowych dedykowanych i certyfikowanych do posiadanych 3 sztuk stacji opisowych

AW 4.6. – maksymalnie dopuszczony przez Zamawiającego to termin 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do

piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia zawarcia umowy.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 30/11/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 16/01/2018

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 30/11/2017

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 16/01/2018

Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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