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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  21875 - 2013 data 11.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013

4656290, fax. 013 4656290.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3.

W ogłoszeniu jest:  1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup wraz z dostawą, montażem i

uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o

pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia

tętniczego krwi oraz saturacji żylnej dla SPZOZ w Sanoku, Wspólny Słownik Zamówień: CPV -

33.10.00.00-0- urządzenia medyczne Oferowany wyrób musi być: fabrycznie nowy rok produkcji 2013

wolny od wad fizycznych i prawnych dopuszczony do obrotu i używania w Polsce odpowiednio

oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, dopuszczony do obrotu i

stosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadający właściwe certyfikaty

zgodnie z wymaganiami UE, posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, jak w szczególności:

instrukcje, opisy techniczne (schematy), itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia

przedmiotu zamówienia na we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji: Wykonawca musi objąć przenośny systemu do nieinwazyjnego monitoringu

parametrów hemodynamicznych z kompletem elektrod niezbędnych do wykonania 100 badań gwarancją,

która w szczególności będzie zwierać zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania co najmniej: okres

obowiązywania gwarancji: gwarancja biegnie od dnia instalacji i uruchomienia (stwierdzonego protokołem

technicznego przekazania- odbioru) i kończy się z upływem minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki

gwarancji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. w okresie obowiązywania gwarancji (minimum 24 miesięcy)

Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów oraz świadczył bezpłatnie naprawy serwisowe

wynikające z normalnego użytkowania aparatu Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze

umowy stanowiącym integralną część SIWZ...

W ogłoszeniu powinno by ć: 1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup wraz z dostawą,

montażem i uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta

w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej

ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji żylnej dla SPZOZ w Sanoku, Wspólny Słownik Zamówień: CPV -

33.10.00.00-0- urządzenia medyczne Oferowany wyrób musi być: fabrycznie nowy rok produkcji 2013

wolny od wad fizycznych i prawnych dopuszczony do obrotu i używania w Polsce odpowiednio

oznakowany i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa, dopuszczony do obrotu i

stosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, posiadający właściwe certyfikaty

zgodnie z wymaganiami UE, posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, jak w szczególności:

instrukcje, opisy techniczne (schematy), itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu zestawienia parametrów techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 2 do Specyfikacji
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Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia

przedmiotu zamówienia na we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji: Wykonawca musi objąć oferowane urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego

gwarancją, która w szczególności będzie zwierać zobowiązanie Wykonawcy do zagwarantowania co

najmniej: okres obowiązywania gwarancji: gwarancja biegnie od dnia instalacji i uruchomienia

(stwierdzonego protokołem technicznego przekazania- odbioru) i kończy się z upływem minimum 24

miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. w okresie obowiązywania

gwarancji (minimum 24 miesięcy) Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnych przeglądów oraz świadczył

bezpłatnie naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania aparatu Warunki realizacji

zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ...
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