
Ogłoszenie nr 540103219-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Poddębice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548746-N-2019

Data: 17/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000,

ul. Mickiewicza  16, 99-200  Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail

zamowienia@nzozpcz.pl, sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55.

Adres strony internetowej (url): www.nzozpcz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa, dostawa i montaż zbiornika

kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego Centrum

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym

Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 24.11.18.00.3, 44.61.50.00-4, 51.81.00.00-3. 3.

Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie nr 1 obejmuje: a) dzierżawę zbiornika

kriogenicznego na ciekły azot o pojemności ok. 6 000 l. (5 000 kg N2) przez okres 24 miesięcy

b) ciekły azot w ilości 150 000 kg; c) transport ciekłego azotu w ilości 150 000 kg d) transport,

posadowienie, montaż zbiornika na okres dzierżawy oraz demontaż po okresie dzierżawy – 1 szt.

4. Wymagania dotyczą-ce zbiornika kriogenicznego określono w Załączniku nr 7 do SWIZ –

Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego na ciekły azot. 5. Szczegółowy opis przedmiotu
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zamówienia określono, w Pakiecie nr 1, w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz

asortymentowo – cenowy oraz Załączniku nr 7 do SIWZ – Wymagania dotyczące zbiornika

kriogenicznego na ciekły azot. 6. Wykonawca zapewni transport, posadowi, zamontuje i

uruchomi zbiornik kriogeniczny w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach,

ul. Mickiewicza 16 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przekaże jako podmiot

dzierżawy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 7. Wykonawca gwarantuje, że

wydzierżawiony zbiornik będzie dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru

Technicznego oraz przez okres trwania umowy będzie pod nadzorem Urzędu Dozoru

Technicznego. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy książeczkę dozoru technicznego

UDT z aktualną decyzją o dopuszczeniu zbiornika do eksploatacji. 8. Wykonawca na własny

koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy dzierżawionego zbiornika w

okresie obowiązywania umowy. 9. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje

bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły azot. 10. W przypadku awarii

zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania azotu na czas naprawy

zbiornika. 11. Dostawy ciekłego azotu będą polegały na dostarczaniu przez Wykonawcę

ciekłego azotu samochodem – cysterną i przelaniu do zbiornika kriogenicznego. 12.

Realizacja dostaw ciekłego azotu będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy wg. wskazań urządzeń monitorujących na

podstawie prowadzonego w centrum dystrybucji wykonawcy monitoringu poziomu cieczy w

zbiorniku, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. Dostawa ciekłego azotu musi

odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilenia ciekłym azotem pracujących urządzeń

Zamawiającego. 13. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się do siedziby

Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15.35.

Planowaną dostawę Wykonawca musi zgłosić do Działu Technicznego z jednodniowym

wyprzedzeniem. 14. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy –

Załącznik nr 5 do SIWZ. 15. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przed terminem

składania ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu

posadowienia i montażu zbiornika kriogenicznego. Wskazane jest, aby Wykonawcy uzgodnili

z Kierownikiem Działu Technicznego – mgr inż. Dariuszem Wieczorkiewiczem termin

dokonania wizji lokalnej. 16. Faktyczna ilość ciekłego azotu zależna będzie od rzeczywistych

potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ –

Formularzu asortymentowo – cenowym ilości asortymentu stanowią ilości szacunkowe i nie

stanowią zobowiązania dla Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być
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podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa, dostawa i montaż

zbiornika kriogenicznego na ciekły azot oraz dostawy ciekłego azotu dla „Poddębickiego

Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. 2. Przedmiot zamówienia został określony we

Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV: 24.11.18.00.3, 44.61.50.00-4,

51.81.00.00-3. 3. Przedmiot zamówienia określony w Pakiecie nr 1 obejmuje: a) dzierżawę

zbiornika kriogenicznego na ciekły azot o pojemności ok. 6 000 l. – 7 000 l. (5 000 kg N2)

przez okres 24 miesięcy; b) ciekły azot w ilości 150 000 kg c) transport ciekłego azotu w

ilości 150 000 kg d) transport, posadowienie, montaż zbiornika na okres dzierżawy oraz

demontaż po okresie dzierżawy – 1 szt. 4. Dostarczany ciekły azot winien być wyrobem

medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 175 z późn. zm.). 5. Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego określono

w Załączniku nr 7 do SWIZ – Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego na ciekły

azot. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono, w Pakiecie nr 1, w

Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz Załączniku nr 7 do

SIWZ – Wymagania dotyczące zbiornika kriogenicznego na ciekły azot. 7. Wykonawca

zapewni transport, posadowi, zamontuje i uruchomi zbiornik kriogeniczny w Poddębickim

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach, ul. Mickiewicza 16 w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego oraz przekaże jako podmiot dzierżawy w ciągu 7 dni od dnia

podpisania umowy. 8. Wykonawca gwarantuje, że wydzierżawiony zbiornik będzie

dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez okres trwania

umowy będzie pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca po podpisaniu

umowy dostarczy książeczkę dozoru technicznego UDT z aktualną decyzją o dopuszczeniu

zbiornika do eksploatacji. 9. Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne

konserwacje i przeglądy dzierżawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy. 10.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis

techniczny zbiornika na ciekły azot. 11. W przypadku awarii zbiornika Wykonawca

zapewni inne urządzenie do przechowywania azotu na czas naprawy zbiornika. 12.

Dostawy ciekłego azotu będą polegały na dostarczaniu przez Wykonawcę ciekłego azotu

samochodem – cysterną i przelaniu do zbiornika kriogenicznego. 13. Realizacja dostaw

ciekłego azotu będzie odbywać się sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na

koszt i ryzyko Wykonawcy wg. wskazań urządzeń monitorujących na podstawie

prowadzonego w centrum dystrybucji wykonawcy monitoringu poziomu cieczy w
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zbiorniku, bez uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. Dostawa ciekłego azotu

musi odbywać się w sposób zapewniający ciągłość zasilenia ciekłym azotem pracujących

urządzeń Zamawiającego. 14. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się do

siedziby Zamawiającego, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 –

15.35. Planowaną dostawę Wykonawca musi zgłosić do Działu Technicznego z

jednodniowym wyprzedzeniem. 15. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa

wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ. 16. W celu prawidłowej realizacji zamówienia

przed terminem składania ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji

lokalnej w miejscu posadowienia i montażu zbiornika kriogenicznego. Wskazane jest,

aby Wykonawcy uzgodnili z Kierownikiem Działu Technicznego – mgr inż. Dariuszem

Wieczorkiewiczem termin dokonania wizji lokalnej. 17. Faktyczna ilość ciekłego azotu

zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez

Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym

ilości asortymentu stanowią ilości szacunkowe i nie stanowią zobowiązania dla

Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych

roszczeń ze strony Wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: a) Deklaracja zgodności na wyrób medyczny

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r. poz.

175 z późn. zm.);b) Aktualny certyfikat CE;c) Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji

Produktów. Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; d) Aktualne

karty charakterystyki.
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