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Polska-Zabrze: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2017/S 061-114987

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, Osoba do kontaktów: Barbara Goncerz, Zabrze
41-803, Polska. Tel.:  +48 322776458. Faks:  +48 322717311. E-mail: bgoncerz@szpitalzabrze.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.2.2017, 2017/S 033-060570)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50400000
Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1)posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– posiada stosowne dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające (w
myśl ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane
Świadczeniodawcy / Zamawiającemu w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy), że jest przedstawicielem
wytwórcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia
2)zdolności technicznej lub zawodowej;
a)w zakresie PAKIETÓW od 1 do 60 ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym
postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania
oceny jego spełnienia
b)w zakresie PAKIETÓW od 61 do 62 Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia w
postaci certyfikatu kategorii I wydanego przez UDT zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie co najmniej:
kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej,
odzysku,
konserwacji lub serwisowania
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW,
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń chłodniczych i sprężarek o mocy powyżej
20kW.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.3.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.3.2017 (10:15)
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– posiada stosowne dokumenty (zaświadczenia, zezwolenia, dopuszczenia, certyfikaty i itp.) potwierdzające (w
myśl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane
Świadczeniodawcy / Zamawiającemu w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6 ustawy)
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2) zdolności technicznej lub zawodowej;
a)w zakresie Pakietów od 1 do 60 ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym
postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania
oceny jego spełnienia;
b)w zakresie Pakietów od 61 do 62 Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia, kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie czynności serwisowych będących przedmiotem zamówienia
w postaci certyfikatu kategorii I wydanego przez UDT zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w zakresie co
najmniej:
kontroli szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej,
odzysku,
konserwacji lub serwisowania
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW,
posiadania personelu technicznego z uprawnieniami do obsługi urządzeń chłodniczych i sprężarek o mocy powyżej
20kW.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
7.4.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.4.2017 (10:15)


