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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ornoch
Tel.:  +48 426895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
104/ZP/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 221 000
euro na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo
oraz opisanego w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany produkt.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Aornoch
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-154729
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-453885
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo
oraz opisanego w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany produkt.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie
pozycje.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wyszczególnionego ilościowo i asortymentowo
oraz opisanego w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany produkt.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 29 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia
lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie
pozycje.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów.
3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres trwania umowy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
Numer sekcji: II.2.1
Zamiast:
II.2)
Opis
II.2.1)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453885-2018:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia w pakiecie obejmuje 6 pozycji asortymentowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo
oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowane produkty.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin ważności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Powinno być:
II.2)
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Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet nr 20
Część nr: 20
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia w pakiecie obejmuje 5 pozycji asortymentowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo
oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający określił warunki
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowane produkty.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin ważności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
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Zamawiający informuje, iż został utworzony nowy pakiet 20A obejmujący jedną pozycje asortymentową.
Szczegóły w piśmie z dnia 30.11.2018 r. nr EZ.28.104.26352018.AO
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji reklamacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin ważności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łod
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości 49 809,00 zł
przedupływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
1 440,00 zł
2 7,00 zł
3 1 630,00 zł
4 980,00 zł
5 2 700,00 zł
6 150,00 zł
7 725,00 zł
8 250,00 zł
9 1 820,00 zł
28 / 30
10 1 000,00 zł
11 120,00 zł
12 130,00 zł
13 120,00 zł
14 50,00 zł
15 1 500,00 zł
16 30,00 zł
17 120,00 zł
18 240,00 zł
19 150,00 zł
20 13 200,00 zł
21 1 050,00 zł
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22 960,00 zł
23 2 870,00 zł
24 16 560,00 zł
25 360,00 zł
26 234,00 zł
27 13,00 zł
28 2 400,00 zł
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) FORMULARZ Cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o
złożenie wraz z pisemną ofertą, wersji elektronicznej formularza cenowego – załącznik nr 2a.
3) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
4) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej -znajduje
się na stronie internetowej Zamawiającego.
5.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.5). niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w§
5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
5.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.5). niniejszej SIWZ.
W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do
wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów
selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty
składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26ust.
1 ustawy Pzp).
Zasady co do formy złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ określa Rozdział
XIVpkt. 1 SIWZ.
6) Dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (dotyczy
pakietu nr 28)
7) BEZPŁATNE PRÓBKI oferowanych produktów w ilości 3 szt – w zakresie pakietu nr 28
Zamawiający zastrzega, że nie zwraca dostarczonych próbek. Złożone próbki będą służyć Zamawiającemu w
celu dokonania oceny w kryterium JAKOŚĆ/FUNKCJONALNOŚĆ oraz w celu oceny zgodności zaoferowanego
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asortymentu z wymaganiami siwz w tym warunków bezwzględnie wymaganych. Brak złożonych próbek w
terminie składania ofert spowoduje przyznanie 0 pkt w kryterium JAKOŚĆ/ FUNKCJONALNOŚĆ
Powinno być:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości 49 809,00 zł
przedupływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
1 440,00 zł
2 7,00 zł
3 1 630,00 zł
4 980,00 zł
5 2 700,00 zł
6 150,00 zł
7 725,00 zł
8 250,00 zł
9 1 820,00 zł
28 / 30
10 1 000,00 zł
11 120,00 zł
12 130,00 zł
13 120,00 zł
14 50,00 zł
15 1 500,00 zł
16 30,00 zł
17 120,00 zł
18 240,00 zł
19 150,00 zł
20 12 850,00 zł
20A 350,00 zł
21 1 050,00 zł
22 960,00 zł
23 2 870,00 zł
24 16 560,00 zł
25 360,00 zł
26 234,00 zł
27 13,00 zł
28 2 400,00 zł
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) FORMULARZ Cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o
złożenie wraz z pisemną ofertą, wersji elektronicznej formularza cenowego – załącznik nr 2a.
3) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
4) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej -znajduje
się na stronie internetowej Zamawiającego.
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5.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.5). niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w§
5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
5.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.5). niniejszej SIWZ.
W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do
wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji
spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów
selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty
składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26ust.
1 ustawy Pzp).
Zasady co do formy złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ określa Rozdział XIV
pkt. 1 SIWZ.
6) Dokumenty spełniające wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679) oraz aktami wykonawczymi do ustawy (dotyczy
pakietu nr 28)
7) BEZPŁATNE PRÓBKI oferowanych produktów w ilości 3 szt – w zakresie pakietu nr 28
Zamawiający zastrzega, że nie zwraca dostarczonych próbek. Złożone próbki będą służyć Zamawiającemu w
celu dokonania oceny w kryterium JAKOŚĆ/FUNKCJONALNOŚĆ oraz w celu oceny zgodności zaoferowanego
asortymentu z wymaganiami siwz w tym warunków bezwzględnie wymaganych. Brak złożonych próbek w
terminie składania ofert spowoduje przyznanie 0 pkt w kryterium JAKOŚĆ/ FUNKCJONALNOŚĆ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:00
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Powinno być:
Data: 18/12/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


