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Nasz znak: ZP.271-      40/2015             Kraków, dnia 25.11.2015 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawę odczynników i  materiałów do analizatorów parametrów
krytycznych ABL 90 FLEX  (ZP 40/15)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013,  poz.  907  z  późn.  zm.)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie modyfikuje zapisy SIWZ w następujący
sposób:

1. W pkt. III. 1. SIWZ Zamawiający wykreśla dla poz. 2. ilość - „szt. 20” 
zastępując ją następującą treścią:  „ szt. 30”
2. W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający  w  § 2  po ust. 4
dopisuje  ust. 5, 6, 7, 8 o następującej  treści:

„  5.  Dostawca przeprowadzi jeden serwis sprzętu najpóźniej  w drugiej połowie obowiązywania
umowy, wliczony w cenę, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy, który zostanie wykonany w siedzibie
Odbiorcy w dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 12:00. Dostawca potwierdzi wykonanie serwisu
przez wpis w paszporcie danego sprzętu. 
6.  Przyjazd  serwisu  winien  być   uzgodniony  z osobą  wskazaną    w  §  5  ust.  3  umowy  i
pracownikiem  Sekcji Elektrycznej, Aparatury Medycznej i Sprzętu. 
7.  Adres  serwisu: …................................................  Dostępność serwisu: 24 godz./dobę, 365/rok.
Tel. ….......... fax …........................................... e- mail. …...............................
8. Dostawca oświadcza, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  prowadzony będzie zgodnie z art.
90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze
zm.)  oraz  że na  każde  żądanie  Odbiorcy  w  nieprzekraczalnym  5  dniowym  terminie  zostaną
przedłożone  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  pracowników  wykonujących  prace
serwisowe.”

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt. XI.  1  SIWZ :  Termin składania ofert
- w  dniu 1.12.2015 r. godz. 10.00, oraz modyfikuje pkt. XII SIWZ. Termin otwarcia ofert -w
dniu 1.12.2015 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 
Powyższa  odpowiedź  zostanie  przekazana  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej
Szpitala i staje się wiążąca.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
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