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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360372 - 2012 data 21.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5. 
 W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy są przeszkoleni przez producenta UPS 

(firmę AROS) , do wykonania usługi w zakresie objętym zamówieniem. 2. Oświadczenie, że wykonawca 
posiada autoryzowany serwis producenta UPS objętego niniejszym zamówieniem. 3. Certyfikaty CE oraz 
kartę katalogową akumulatorów potwierdzającą dane techniczne dla każdej pozycji oferowanego typu 
akumulatora.. 

 W  ogłoszeniu  powinno  być: 1.  Oświadczenie  Wykonawcy,  że  pracownicy  są  przeszkoleni  przez 
producenta UPS (firmę AROS) , do wykonania usługi w zakresie objętym zamówieniem. 2. Oświadczenie, 
że  wykonawca  posiada  autoryzowany  serwis  producenta  UPS  objętego  niniejszym zamówieniem.  3. 
Deklarację zgodności oraz kartę katalogową akumulatorów potwierdzającą dane techniczne dla każdej 
pozycji oferowanego typu akumulatora.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

01.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 21. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 02.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pokój nr 21... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. 
 W ogłoszeniu jest: 
 1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
która  obejmuje:  1/.  -  dostawę  wraz  z  wymianą  4  szt.  kondensatorów  AC  CME  133-500,133µF,  - 
sprawdzenie parametrów pracy UPS-a po wykonanej wymianie kondensatorów w UPS - ie typu Sentry 
MPS  250kVA  o  numerze  fabrycznym  LU50AV800220001  2/.  -  dostawę  wraz  z  wymianą  64  szt. 
akumulatorów żelowych EPS  65Ah  12V  o  projektowanej  żywotności  min.  10 lat,  -  dostawę wraz  z  
wymianą 8 szt.  wentylatorów, -  dostawę wraz z  wymianą 8 szt.  kondensatorów elektrolitycznych w 
układzie  DC,  -  sprawdzenie  parametrów  pracy  UPS-a  po  wykonanej  wymianie  akumulatorów, 
wentylatorów i kondensatorów w UPS- ie typu Sentry HT 40kVA o numerze fabrycznym P1859201 3/. -  
dostawę wraz z wymianą 48 szt. akumulatorów żelowych EPL 28Ah 12V o projektowanej żywotności min. 
10 lat, - dostawę wraz z wymianą 8 szt. wentylatorów, - dostawę wraz z wymianą 14 szt. kondensatorów 
elektrolitycznych  w  układzie  DC,  -  sprawdzenie  parametrów  pracy  UPS-a  po  wykonanej  wymianie 
akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów w UPS - ie typu Sentry SM 15kVA o numerze fabrycznym 
P3232203028C
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 2. W razie konieczności Wykonawca powinien przewidzieć wymianę mostków pomiędzy wymienianymi 
akumulatorami. 

 3. Wykonawca poniesie koszty utylizacji wszelkich podlegających utylizacji lub recyklingowi części oraz 
materiałów eksploatacyjnych. 

 4. Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą spełniać wymogi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.) 

 5. Wykonawca udzieli min. 12 - cio miesięcznej gwarancji na naprawy wykonane w ramach wykonanej 
dostawy. 

 6. Wykonawca udzieli  min. 10 -cio letniej gwarancji  na żywotność akumulatorów objętych niniejszym 
postępowaniem.  7.  wymagania  dotyczące  serwisu  w  ramach  wykonywanej  usługi  :  czas  usunięcia 
zgłoszonych usterek i wykonania napraw, liczony będzie od chwili reakcji serwisu max do 48 godzin... 

 W ogłoszeniu powinno być: 

 1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  dla  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
która  obejmuje:  1/.  -  dostawę  wraz  z  wymianą  4  szt.  kondensatorów  AC  CME  133-500,133µF,  - 
sprawdzenie parametrów pracy UPS-a po wykonanej wymianie kondensatorów w UPS - ie typu Sentry 
MPS  250kVA  o  numerze  fabrycznym  LU50AV800220001  2/.  -  dostawę  wraz  z  wymianą  64  szt. 
akumulatorów bezobsługowych EPS 65Ah 12V o projektowanej żywotności min. 10 lat, - dostawę wraz z 
wymianą 8 szt.  wentylatorów, -  dostawę wraz z  wymianą 8 szt.  kondensatorów elektrolitycznych w 
układzie  DC,  -  sprawdzenie  parametrów  pracy  UPS-a  po  wykonanej  wymianie  akumulatorów, 
wentylatorów i kondensatorów w UPS- ie typu Sentry HT 40kVA o numerze fabrycznym P1859201 3/. -  
dostawę  wraz  z  wymianą  48  szt.  akumulatorów  bezobsługowych  EPL  28Ah  12V  o  projektowanej  
żywotności min. 10 lat, - dostawę wraz z wymianą 8 szt. wentylatorów, - dostawę wraz z wymianą 14  
szt.  kondensatorów  elektrolitycznych  w  układzie  DC,  -  sprawdzenie  parametrów  pracy  UPS-a  po 
wykonanej wymianie akumulatorów, wentylatorów i kondensatorów w UPS - ie typu Sentry SM 15kVA o 
numerze fabrycznym P3232203028C 

 2. W razie konieczności Wykonawca powinien przewidzieć wymianę mostków pomiędzy wymienianymi 
akumulatorami. 

 3. Wykonawca poniesie koszty utylizacji wszelkich podlegających utylizacji lub recyklingowi części oraz 
materiałów eksploatacyjnych. 

 4. Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą spełniać wymogi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.) 

 5. Wykonawca udzieli min. 12 - cio miesięcznej gwarancji na naprawy wykonane w ramach wykonanej 
dostawy. 

 6. Wykonawca udzieli min. 10 -cio letniej gwarancji na projektowaną żywotność akumulatorów objętych 
niniejszym postępowaniem przy udzielonej przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane 
akumulatory. 

 7. Wymagania dotyczące serwisu w ramach wykonywanej usługi : czas usunięcia zgłoszonych usterek i 
wykonania napraw, liczony będzie od chwili reakcji serwisu max do 48 godzin. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 27.09.2012r.  do 
dnia ........................
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