
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S01
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: awawer
NO_DOC_EXT: 2016-098392
SOFTWARE VERSION: 9.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: a.wawer@kopernik.lodz.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 426895911
E-mail: a.wawer@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowy serwis urządzeń i systemów wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej wraz z dostawą i
wymianą źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu do brachyterapii
Numer referencyjny: 48/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
50421000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługa kompleksowego serwisu urządzeń i systemów do radioterapii. Postepowanie zostało podzielone na dwa
zadania tj.:
Pakiet nr 1 - Wykonywanie kompleksowego serwisu urządzeń i systemów współpracujących wraz z
wyposażeniem
do kontroli jakości, wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej znajdujących się w WSS im. M. Kopernika
w Łodzi, obejmującego serwis prewencyjny i interwencyjny, w tym w szczególności przeglądy techniczne oraz
naprawy wraz z dostawą części zamiennych dla urządzeń wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Pakiet nr 2 - 16 dostaw i wymian źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu do brachyterapii GammaMed
plus iX o numerze seryjnym 627 oraz ich transport i utylizacja poza granicami Polski, dostawa i wymiana
części zamiennych, serwis oprogramowania, wykonywanie przeglądów technicznych oraz świadczenie
pogwarancyjnych usług serwisowych aparatu do brachyterapii, o którym mowa powyżej i urządzeń do kontroli
jakości wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-072845
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 111-197234
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2016

Sekcja VII: Zmiany
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.2.5
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Czas wykonania diagnostyki i naprawy bez części lub z ewentualnym wykorzystaniem części znajdujących się
w posiadaniu Zamawiającego
Powinno być:
Czas reakcji serwisu na wykonanie diagnostyki i naprawy bez części lub z ewentualnym wykorzystaniem części
znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, od momentu pisemnego zgłoszenia,
i udostępnienia Aparatury do radioterapii (pakiet nr1), jeśli nie jest wymagana dostawa części zamiennych od
producenta.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Czas wykonania diagnostyki i naprawy bez części lub z ewentualnymwykorzystaniem części znajdujących się w
posiadaniu Zamawiającego
Powinno być:
Czas reakcji serwisu na wykonanie diagnostyki i naprawy bez części lub z ewentualnym wykorzystaniem części
znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, od momentu pisemnego zgłoszenia,
i udostępnienia aparatu Gammamed plus iX sn. 627 (pakiet nr 2), jeśli nie jest wymagana dostawa części
zamiennych od producenta.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/08/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/08/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:197234-2016:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2016
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/08/2016
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


