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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80371-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2022/S 031-080371

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 010-019758)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: MEGREZ Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Edukacji 102
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalmegrez.pl 
Tel.:  +48 323255125
Faks:  +48 323255284
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalmegrez.pl

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

II.1.1) Nazwa:
,,Usługa serwisowania aparatów: 1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze stacją serwerową 2) 
Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal
Numer referencyjny: 9/21/ZP/PN

II.1.2) Główny kod CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Opis przedmiotu zamówienia:
1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze modernizacją stacji serwerowej. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o.- Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10.
2) Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o. - Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 010-019758

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dysponuje min. dwiema osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi przeszkolenie z 
zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wystawione przez 
producenta lub podmiot przez niego upoważniony;
b. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonuje - co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury 
medycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) o wartości nie 
mniejszej niż:
Pakiet nr 1: 216 000,00 zł brutto,
Pakiet nr 2: 100 000,00 zł brutto.
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o 
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług 
(przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku.
Przez pojęcie usługi należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość usługi to wartość umowy
Powinno być:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dysponuje min. dwiema osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi przeszkolenie z 
zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wystawione przez 
producenta lub podmiot przez niego upoważniony, lub posiadającym certyfikat ISO 13485
b. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonuje - co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury 
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medycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) o wartości nie 
mniejszej niż:
Pakiet nr 1: 216 000,00 zł brutto,
Pakiet nr 2: 100 000,00 zł brutto.
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o 
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług 
(przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku.
Przez pojęcie usługi należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość usługi to wartość umowy
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 19/05/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 08:05
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 08:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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