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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394285-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Usługi rehabilitacyjne
2017/S 192-394285

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 189-387177)

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

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 757750173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

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

II.1.1) Nazwa:
WYKONANIE BADAŃ REHABILITACYJNYCH DZIECI W RAMACH PROJEKTU PN. „ZDROWE DZIECI –
ZDROWA EUROPA. WIELKA NAUKA DLA MAŁYCH PACJENTÓW. ZDZE – WIP”.
Numer referencyjny: 32/ZP/2017

II.1.2) Główny kod CPV
85312500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie badań narządu ruchu u 800 dzieci w grupie
wiekowej 9-12 lat wraz ze sporządzeniem oceny stanu zdrowia każdego dziecka w ramach projektu pn.
„Zdrowe dzieci – zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych. Pacjentów ZDZE – WiP”, realizowanego w
ramach Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w
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Załączniku nr 2 do SIWZ – Przedmiot zamówienia- ocena ofert i warunki realizacji oraz w Załączniku nr 3 do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

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

04/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 189-387177

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000 PLN. w zakresie odpowiednim
do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zdarzenia niepożądane
dot.sprzętu medycznego, na którym prowadzone będą badania dzieci; transportu i opieki dzieci podczas
badań;niewywiązania się z zapisów umowy; niestaranności personelu skutkującej powstaniem szkody /
roszczeniem pacjenta i dochodzeniem odszkodowania). Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, musi
być wystawiona na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Powinno być:
— .

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości 1 000 000 PLN. w zakresie odpowiednim
do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zdarzenia niepożądane
dot.sprzętu medycznego, na którym prowadzone będą badania dzieci; transportu i opieki dzieci podczas
badań;niewywiązania się z zapisów umowy; niestaranności personelu skutkującej powstaniem szkody /
roszczeniem pacjenta i dochodzeniem odszkodowania). Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, musi
być wystawiona na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający w pkt 12.8 SIWZ dodał punkt 12.8.9 – o następującej treści „zobowiązanie do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości
1 000 000,00 zł (treść w pkt 4 formularza oferty).”.
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