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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298349-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne
2019/S 122-298349

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 103-249332)

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

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
Poznań
60-834
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Filipiak-Kozłowska, Norbert Gill
Tel.:  +48 618481011
E-mail: efilipiak@raszeja.poznan.pl 
Faks:  +48 618484990
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.raszeja.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka
Raszei w Poznaniu
Numer referencyjny: SR/XV-270-17-EFK/19

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka
Raszei w Poznaniu.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części/pakiety, tj.:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249332-2019:TEXT:PL:HTML
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Pakiet nr 1: Cyfrowy aparat rentgenowski z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii. Cyfrowy aparat RTG do
zdjęć kostno-płucnych. Mobilny aparat cyfrowy do zdjęć przyłóżkowych
Uwaga: opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1 obejmuje również dostosowanie pomieszczeń i instalacji
elektrycznej, teleinformatycznej pracowni RTG do wymogów oferowanych aparatów i obowiązujących
przepisów.
Pakiet nr 2: Aparat ultrasonograficzny
Pakiet nr 3: Modernizacja systemu archiwizacji danych PACS
Uwaga: Zamawiający w zakresie pakietu nr 3 udzieli zamówienia z prawem opcji. Polega to na tym, że
Wykonawca w ramach prawa opcji zobowiązany będzie dokonać tego samego rodzaju czynności polegających
na modernizacji systemu archiwizacji danych PACS w przypadku, gdy Zamawiający rozszerzy pracownię
radiologiczną o tomograf komputer.

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

24/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 103-249332

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia, ppkt 3
Zamiast:
3. Termin wykonania zamówienia: Liczony od momentu podpisania umowy: do 6 tygodni
Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia w niniejszej części będzie polegała na etapowaniu. W pierwszej
kolejności Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane o charakterze remontowym, dostosowawczym oraz
roboty montażowe i instalacyjne 1 aparatu. Po zakończeniu i odebraniu tych robót rozpoczną się roboty tego
samego charakteru i w taki sam sposób drugiego aparatu. Zakończenie każdego etapu, zarówno pierwszego
jak i drugiego, związane jest z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę wszelkich koniecznych zgód,
zezwoleń, decyzji właściwych organów, których uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, typu
Sanepid lub inne podmioty. Przejście do etapu drugiego uzależnione jest od uzyskania niniejszych decyzji,
zgód, zezwoleń w etapie pierwszym. Powyższe jest konieczne, aby umożliwić Zamawiającemu normalne
funkcjonowanie Szpitala, co Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie robót oraz w kalendarzu
dokonywanych czynności przy realizacji zamówienia.
Powinno być:
3. Termin wykonania zamówienia: Liczony od momentu podpisania umowy: termin wykonania zamówienia dla
pakietu nr 1 wynosi do 10 tygodni liczony od momentu podpisania umowy, z podziałem na termin po 5 tygodni
dla każdej z pracowni.
Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia w niniejszej części będzie polegała na etapowaniu. W pierwszej
kolejności Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane o charakterze remontowym, dostosowawczym oraz
roboty montażowe i instalacyjne 1 aparatu. Po zakończeniu i odebraniu tych robót rozpoczną się roboty tego
samego charakteru i w taki sam sposób drugiego aparatu. Zakończenie każdego etapu, zarówno pierwszego
jak i drugiego, związane jest z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę wszelkich koniecznych zgód,
zezwoleń, decyzji właściwych organów, których uzyskanie wynika z obowiązujących przepisów prawa, typu
Sanepid lub inne podmioty. Przejście do etapu drugiego uzależnione jest od uzyskania niniejszych decyzji,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249332-2019:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S122
27/06/2019
298349-2019-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 3

27/06/2019 S122
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 3

zgód, zezwoleń w etapie pierwszym. Powyższe jest konieczne, aby umożliwić Zamawiającemu normalne
funkcjonowanie Szpitala, co Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie robót oraz w kalendarzu
dokonywanych czynności przy realizacji zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/07/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


