Warszawa, dnia 18/10/2018
ZZP.ZP.174/18.867.18
WYKONAWCY
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę fabrycznie nowej
aparatury medycznej: Gamma kamera Spect-Ct w liczbie 7 sztuk.
znak sprawy: ZZP- 174/18
Zamawiający wykonując wyrok KIO sygn. akt 1997/18, zmienia punktację w tabeli 2b pkt 14.
Punkt 14 w tabeli 2b otrzymuje brzmienie:
14

(Dla MSB, SPC SK, SPSK PUM nr 1, RSS, ŚCO SPZOZ,
CSK MSWiA)
Komputer rekonstrukcyjny do przeprowadzania
rekonstrukcji SPECT wysoko rozdzielczego obrazowania
kości. Rekonstrukcja SPECT bazująca na danych z CT
po ich sklasyfikowaniu do 5 klas na bazie jednostek HU
(tkanka kostna zbita, tkanka kostna gąbczasta, tkanka
tłuszczowa, tkanki miękkie, powietrze - płuca, metal) w
celu rekonstrukcji zliczeń SPECT na poziomie woksela.
Minimalna rozdzielczość objętościowa po w/w
rekonstrukcji na średnim poziomie zliczeń (12mln)
≤ 3,0mm, a przy minimalnej liczbie zliczeń min 8 mln ≤
3,5mm.

Nie – 0 pkt.
Tak – 1 pkt.

Podać nazwę licencji, załączyć oryginalne materiały
producenta odnośnie tej rekonstrukcji oraz minimum 2
publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna
forma w języku angielskim)

W związku z powyższym zmianie ulega również maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania.
Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów to: 35 pkt.
Zamawiający informuje iż działając na podstawie art. 38 ust. 6 zmienia termin składania ofert w
niniejszym postępowaniu na dzień 22/10/2018 r.
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Nowe brzmienie postanowień SIWZ związanych z terminem składania ofert:
III.
1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

OKREŚLENIE KWOTY I TERMINU WNIESIENIA WADIUM
1.1. Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany w terminie do dnia: 22/10/2018r. do godz. 11:00 wnieść
wadium w kwocie: 184 000,00 zł ( słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące 00/100)
X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22/10/2018 r. do godz. 11:00
2.1. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, ew. wraz z numerem, jakim została oznakowana
oferta.
2.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po
modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
XI.
1.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie
zamawiającego:
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro)
w dniu 22/10/2018 r. o godz. 12:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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