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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 000288900

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Rogiewicz

E-mail:  zamowienia@spsk2-szczecin.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2-szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyrobów medycznych jednokrotnego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednokrotnego użytku, zwanych dalej
wyrobami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagane parametry oraz maksymalne ilości wyrobów zawiera
formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.
3. Zamawiający wymaga, by oferowane wyroby stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i by były wprowadzone do obrotu
i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądanie wyrobu medycznego nie dotyczy
zatyczki do strzykawki, ujętej w poz. 13 zadania nr 7.
4. Ilości wyrobów określone w formularzu cen jednostkowych stanowiącym załącznik nr 4 do oferty mają
charakter orientacyjny i Zamawiający realizując zamówienie będzie miał prawo zakupić mniejszą ich ilość, z
tym, że nie mniej niż 60 % wartości zadania. Zamówienie mniejszej ilości wyrobów pozostaje bez wpływu na
wysokość cen jednostkowych wyrobów.
5. Zamawiający wymaga, by oferowane wyroby miały minimum 24-miesięczny okres przydatności do użycia,
licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39518200  
Dodatkowe przedmioty 33000000  
 33191000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/58/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-094849   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 143-259199  z dnia:  27/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1)

Zamiast:
Dostawa wyrobów medycznych
jednokrotnego użytku

Powinno być:
Dostawa wyrobów medycznych
jednokrotnego użytku,
jednorazowego sprzętu do
diagnostyki i do zabiegów
radiologicznych oraz środków do
dezynfekcji dla Ośrodka Dializ
SPSK-2

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa wyrobów medycznych
jednokrotnego użytku, zwanych dalej
wyrobami.

Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa wyrobów
medycznych jednokrotnego
użytku, jednorazowego sprzętu
do diagnostyki i do zabiegów
radiologicznych oraz środków do
dezynfekcji dla Ośrodka Dializ
SPSK-2, zwanych dalej „wyrobami”.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.6)

Zamiast:
39518200, 33000000, 33191000

Powinno być:
33793000, 33696200, 39518200,
33000000, 33181500, 33191000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

1. Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości:
zad. 1 – 3 000 PLN, zad. 2 – 400
PLN, zad. 3 – 300 PLN, zad. 4 – 1
100 PLN, zad. 5 – 2 300 PLN, zad. 6

Powinno być:

1. Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości:
zad. 1 – 3 000 PLN, zad. 2 – 400
PLN, zad. 3 – 300 PLN, zad. 4 – 1
100 PLN, zad. 5 – 2 300 PLN, zad.
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– 200 PLN, zad. 7 – 900 PLN, zad. 8
– 300 PLN, zad. 9 – 400 PLN

6 – 200 PLN, zad. 7 – 900 PLN, zad.
8 – 300 PLN, zad. 9 – 400 PLN, zad.
10 - 24 400 PLN, zad. 11 - 4 200
PLN, zad. 12 - 2 900 PLN, zad. 13
- 5 500 PLN, zad. 14 - 1 200 PLN,
zad. 15 - 700 PLN, zad. 16 - 300
PLN, zad. 17 - 900 PLN, zad. 18 -
400 PLN, zad. 19 - 2 200 PLN, zad.
20 - 3 300 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
II. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dla każdego z zadań,
na które składa ofertę wykazał
wykonanie/wykonywanie co najmniej
jednej dostawy głównej, obejmującej
dostawę wyrobów medycznych
jednokrotnego użytku, o wartości
brutto co najmniej:
zad. 1 – 61 000 PLN, zad. 2 – 6 900
PLN, zad. 3 – 9 700 PLN, zad. 4 –
21 700 PLN, zad. 5 – 49 200 PLN,
zad. 6 – 3 700 PLN, zad. 7 – 19 300
PLN, zad. 8 – 5 100 PLN, zad. 9 – 7
000 PLN.

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
II. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dla każdego z zadań,
na które składa ofertę wykazał
wykonanie/wykonywanie co najmniej
jednej dostawy głównej, obejmującej
dostawę wyrobów medycznych
jednokrotnego użytku, o wartości
brutto co najmniej:
zad. 1 – 61 000 PLN, zad. 2 – 6 900
PLN, zad. 3 – 9 700 PLN, zad. 4 –
21 700 PLN, zad. 5 – 49 200 PLN,
zad. 6 – 3 700 PLN, zad. 7 – 19 300
PLN, zad. 8 – 5 100 PLN, zad. 9 –
7 000 PLN, zad. 10 - 568 000 PLN,
zad. 11 - 90 700 PLN, zad. 12 - 60
900 PLN, zad. 13 - 118 100 PLN,
zad. 14 - 25 000 PLN, zad. 15 - 13
900 PLN, zad. 16 - 5 000 PLN, zad.
17 - 18 100 PLN, zad. 18 - 7 000
PLN, zad. 19 - 46 600 PLN, zad. 20 -
71 300 PLN.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

W celu potwierdzenia, że oferowane
wyroby spełniają wymagania
Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia:
1.2 w odniesieniu do wyrobów
oferowanych w zadaniach 1-7
oraz 9 (nie dotyczy zadania nr 8)
dokumentów wystawionych przez
producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela oferowanych
wyrobów, takich jak karty
charakterystyki, karty techniczne,
katalogi/karty katalogowe,
zawierających dane potwierdzające,
ze oferowane wyroby posiadają
parametry i właściwości określone w
załączniku nr 4 do Formularza oferty

Powinno być:

W celu potwierdzenia, że oferowane
wyroby spełniają wymagania
Zamawiającego, Zamawiający
wymaga złożenia:
1.2 w odniesieniu do wyrobów
oferowanych w zadaniach
1-7, 9, 13-20 – dokumentów w
postaci ulotek, katalogów (kart
katalogowych) broszur lub innych
dokumentów określanych dalej jako
„materiały informacyjne producenta”,
potwierdzających, że oferowane
wyroby posiadają parametry i
właściwości określone w załączniku
nr 4 do Formularza oferty (formularz
cen jednostkowych) z wyraźnym
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z wyraźnym zaznaczeniem, których
pozycji dotyczą.
UWAGA: dokumenty te muszą
zawierać co najmniej:
wskazanie producenta wyrobu i
nazwę wyrobu (jeśli wyrób posiada
nazwę),
numery katalogowe wyrobów
(artykułów) zgodne z numerami
katalogowymi podanymi w
formularzu cen jednostkowych,
opis zawierający – jeśli dotyczy –
wymiary, gramaturę, chłonność,
sposób pakowania, rodzaj surowca,
z którego wyrób jest wykonany, ilość
warstw, kolor.
W przypadku, gdy dokumenty
wymienione w ppkt 1.2 nie będą
zawierały informacji, o których mowa
powyżej, Zamawiający dopuszcza
możliwość załączenia do oferty
oświadczenia wystawionego przez
producenta bądź autoryzowanego
przedstawiciela producenta,
zawierającego wymagane
informacje.
1.3 próbek oferowanych wyrobów
– oryginalnie zapakowanych,
identycznych z przeznaczonymi do
późniejszej sprzedaży:
— do zadania 1, poz. 1 i 2 – po 3
sztuki,
— do zadania 2, poz. 1 i 2 – po 2
sztuki,
— do zadania 3 – 2 sztuki,
— do zadania 4, poz. 1 i 2 – po 4
sztuki,
— do zadania 6 – 5 sztuk

zaznaczeniem, których pozycji
dotyczą, zawierające co najmniej:
- wskazanie producenta oraz nazwy
wyrobu
- dokładny opis oferowanego wyrobu
oraz wszystkie numery katalogowe
oferowanych wyrobów
Materiały informacyjne winny być
wystawione przez producenta
oferowanego wyrobu. W przy
przypadku, gdy producent
oferowanego wyrobu ma siedzibę
poza granicami RP materiały
informacyjne winny być załączone w
języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Na materiałach informacyjnych
winien znajdować się np. znak
firmowy (logo) producenta względnie
inna informacja świadcząca o
tym, że materiały zawierają dane
opracowane przez producenta.
1.3 próbek oferowanych wyrobów –
identycznych z przeznaczonymi do
późniejszej sprzedaży:
- do zadania 1, poz. 1 i 2 – po 3
sztuki, oryginalnie zapakowane,
- do zadania 2, poz. 1 i 2 – po 2
sztuki, oryginalnie zapakowane,
- do zadania 3 – 2 sztuki, oryginalnie
zapakowane,
- do zadania 4, poz. 1 i 2 – po 4
sztuki,
- do zadania 6 – 5 sztuk,
- do zadania 10, poz. 2 – 2 sztuki.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
zad. 1 – 17 000 PLN, zad. 2 – 1 900
PLN, zad. 3 – 2 700 PLN, zad. 4 – 6
000 PLN, zad. 5 – 13 700 PLN, zad.
6 – 1 000 PLN, zad. 7 – 5 400 PLN,
zad. 8 – 1 400 PLN, zad. 9 – 2 000
PLN.

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: W tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość
posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż:
zad. 1 – 17 000 PLN, zad. 2 – 1 900
PLN, zad. 3 – 2 700 PLN, zad. 4 – 6
000 PLN, zad. 5 – 13 700 PLN, zad.
6 – 1 000 PLN, zad. 7 – 5 400 PLN,
zad. 8 – 1 400 PLN, zad. 9 – 2 000
PLN, zad. 10 - 157 800 PLN, zad.
11 - 25 200 PLN, zad. 12 - 16 900
PLN, zad. 13 - 65 600 PLN, zad. 14
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- 13 900 PLN, zad. 15 - 7 700 PLN,
zad. 16 - 2 700 PLN, zad. 17 - 7 500
PLN, zad. 18 - 2 900 PLN, zad. 19 -
19 400 PLN, zad. 20 - 29 700 PLN.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
II.1.5)

Tekst do dodania:
6. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może
nieodpłatnie udostępnić Wykonawcy pomieszczenia
w swojej siedzibie w celu przechowywania wyrobów
dostarczanych w ramach realizacji zadania nr 14, poz.
2, zadania nr 15, poz. 1 i 2, zadania nr 19, poz. 1 oraz
zadania nr 20 - na warunkach określonych w załączniku
nr 1 do wzoru umowy.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
1 Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia przez okres:
- 36 miesięcy dla zadań 1-12
- 18 miesięcy dla zadań 13-16,
- 24 miesięcy dla zadań 17-20,
od dnia podpisania umowy.
Dostawa wyrobów będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych.
Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od pierwszego dnia
roboczego po dniu złożenia zamówienia faksem lub e-mailem i jest jednym z kryteriów oceny ofert.
Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamówienie składa się z 20 zadań (części):
cz. 1: obwody oddechowe
cz. 2: obwód oddechowy noworodkowy
cz. 3: system do odbarczania jamy opłucnowej lub jamy brzusznej z płynu opłucnego lub otrzewnowego
cz. 4: podkład chłonny na stół operacyjny
cz. 5: kaseta do sterylizatora Sterrad
cz. 6: koszula jednorazowa
cz. 7: wyroby medyczne jednokrotnego użytku, m. in.: filtry, lączniki, strzykawki nakręcane, zatyczki do
strzykawek, worek do żywienia pozajelitowego
cz. 8: elektroda DTL
cz. 9: przenośny system infuzyjny (infuzor)
cz. 10: linie tętniczo-żylne, filtry, kapsuły do aparatu Fresenius
cz. 11: dializatory polifrenowe sterylizowane promieniami Gamma
cz. 12: dializatory polisulfonowe sterylizowane promieniami Gamma
cz. 13: wyroby medyczne jednokrotnego użytku, m. in.: cewniki wybiórcze, mikrocewniki hiperselektywne
cz. 14: cewniki balonowe do PTA, stenty do tętnic kończyny dolnej
cz. 15: stenty pokrywane rozprężane na balonie
cz. 16: wkłady do strzykawki automatycznej
cz. 17: zestaw do manipulatora SecuFix
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cz. 18: zestaw do amniopunkcji
cz. 19: stenty i pętle nitiolowe - z systemem wprowadzającym
cz. 20: stentgraft do zaopatrzenia izolowanego tętniaka tętnicy biodrowej

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-101059


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



