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I.II.VI.VII. 

Polska-Rybnik: Urz ądzenia do tomografii 
2018/S 069-152972 

Sprostowanie 
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 
(Suplement do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej , 2018/S 041-089169) 

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca/podmiot zamawiaj ący 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
272780323 
ul. Energetyków 46 
Rybnik 
44-200 
Polska 
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Iwona Dyk (w 
zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00 
Tel.: +48 324291226/87/88 
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks: +48 324291225 
Kod NUTS: PL227 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl 

Sekcja II: Przedmiot  
II.1)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa:  
Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposa żeniem do realizacji projektu „Modernizacja i 
rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewó dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
w Rybniku” 
Numer referencyjny: TAM-211-PN/18-2018 
II.1.2)Główny kod CPV  
33115000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia  
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji 
projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 2 do 
specyfikacji i („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1 do specyfikacji 
(„Opis przedmiotu zamówienia”), 1.1 („Formularz cenowy”), 1.1A („Szczegółowy formularz cenowy”), 
1.2 („Specyfikacja techniczna”). Zał. nr 1.3 do niniejszej specyfikacji określa („Warunki gwarancji 
jakości i serwisu”), natomiast zał. nr 1.4 określa dokument. projekt. (poglądowo - robota budowl. 
stanowi przedmiot odrębnego postępow.). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 
opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 
bądź w 4 roku po zakończonym okresie gwar. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
06/04/2018 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 041-089169 

Sekcja VII: Zmiany  
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu  



Numer sekcji: II.1.4) 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis: 
Zamiast:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji 
projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 2 do 
specyfikacji i („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1 do specyfikacji 
(„Opis przedmiotu zamówienia”), 1.1 („Formularz cenowy”), 1.1A („Szczegółowy formularz cenowy”), 
1.2 („Specyfikacja techniczna”). Zał. nr 1.3 do niniejszej specyfikacji określa („Warunki gwarancji 
jakości i serwisu”), natomiast zał. nr 1.4 określa dokument. projekt. (poglądowo - robota budowl. 
stanowi przedmiot odrębnego postępow.). Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 
opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 
bądź w 4 roku po zakończonym okresie gwar. 
Powinno być:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji 
projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku", dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 2 do 
specyfikacji i („Formularz oferty"), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1 do specyfikacji 
(„Opis przedmiotu zamówienia"), 1.1 („Formularz cenowy"), 1.1A („Szczegółowy formularz cenowy"), 
1.2 („Specyfikacja techniczna"). Zał. nr 1.3 do niniejszej specyfikacji określa („Warunki gwarancji 
jakości i serwisu"), natomiast zał. nr 1.4 określa dokument. projekt. (poglądowo – robota budowl. 
stanowi przedmiot odrębnego postępow.).Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa 
opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie w 1, 2 i 3 roku po 
zakończeniu gwarancji w zależności od okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 
Numer sekcji: II.2.4) 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: 
Zamiast:  
Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku" z MZ. Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0073/16-00/381/1523.Pozostałe warunki zamówienia określone 
są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("Wzór umowy"). Zaoferowany 
asortyment musi: 
— odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie 
wymagania wyszczególnione we wzorach załącznika nr 1.1, 1.1A, 1.2 oraz 1.3 do oferty, 
— posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 
29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Powinno być:  
Niniejsze zamówienie jest realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” z MZ. Umowa o 
dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0073/16-00/381/1523. 
Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku”. 
Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia („Wzór umowy"). Zaoferowany asortyment musi: 
— odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w tym spełniać wszystkie 
wymagania wyszczególnione we wzorach załącznika nr 1.1, 1.1A, 1.2 oraz 1.3 do oferty, 
— posiadać dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), tj. możliwość dokonania najpierw 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Numer sekcji: II.2.11) 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach 
Zamiast:  



Opcje: tak 
Opis opcji: 
W zakresie serwisu pogwarancyjnego, którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 bądź 
w 4 roku po zakończonym okresie gwarancji w zależności od okresu udzielonej przez wykonawcę 
gwarancji, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Z uwagi na powyższe 
umowa będzie trwała do końca 5 bądź 6 roku od uruchomienia urządzenia w zależności jaki okres 
gwarancji da wykonawca. 
Powinno być:  
Opcje: tak 
Opis opcji: 
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie serwisu pogwarancyjnego, 
którego okres obowiązywania będzie rozpoczynał się w 3 bądź w 4 roku po zakończonym okresie 
gwar. Z uwagi na powyższe umowa będzie trwała do końca 5 bądź 6 roku od uruchomienia 
urządzenia w zależności jaki okres gwarancji da Wykonawca. 
Numer sekcji: II.2.7) 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy 
ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Koniec: 
Zamiast:  
Data: 21/09/2018 
Powinno być:  
Data: 23/11/2018 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:  
 


