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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:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczy im.
M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 426895910

Osoba do kontaktów:  Kamila Juszczak

E-mail:  k.juszczak@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.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


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 14

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
3/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M.
Kopernika w Łodzi.

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
Na przedmiot zamówienia składa się 15 pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych znajduje się w załączniku nr 2 do
SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
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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)
3/ZP/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KamilaJ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-014596   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 025-039174  z dnia:  05/02/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
31/01/2014  (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.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu:

Zamiast:

1.Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego dla
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2.Na przedmiot zamówienia składa
się 15 pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz warunków
wymaganych znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ.

Powinno być:

1.Przedmiotem zamówienia jest
dostawa sprzętu medycznego dla
WSS im. M. Kopernika w Łodzi.
2.Na przedmiot zamówienia składa
się 7 pakietów.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz warunków
wymaganych znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1.Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości
54 670,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt
cztery tysiące sześćset
siedemdziesiąt złotych).
2.Podział kwot wadium na
poszczególne pakiety przedstawia
się następująco:
pakiet wadium
1- 3 900,00 zł
2- 490,00 zł
3- 1 000,00 zł

Powinno być:

1.Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości
21 500,00 zł. (słownie: dwadzieścia
jeden tysięcy pięćset złotych).
2.Podział kwot wadium na
poszczególne pakiety przedstawia
się następująco:
pakiet wadium
1- 3 900,00 zł
2- 490,00 zł
3- 9 000,00 zł
4- 1 500,00 zł
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4- 9 000,00 zł
5- 2 000,00 zł
6- 1 800,00 zł
7- 75,00 zł
8- 19 000,00 zł
9- 1 300,00 zł
10- 95,00 zł
11- 1 500,00 zł
12- 7 900,00 zł
13- 450,00 zł
14- 560,00 zł
15- 5 600,00 zł
suma 54 670,00 zł
3.Wadium należy wpłacić przelewem
na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
Wadium na dostawę sprzętu
medycznego dla WSS im. M.
Kopernika w Łodzi w Łodzi -
Nr sprawy 3/ZP/14 .
4.Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
5.Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony do
oferty.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
7.Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
8.Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
9.Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli

5- 450,00 zł
6- 560,00 zł
7- 5 600,00 zł
suma 21 500,00 zł
3.Wadium należy wpłacić przelewem
na konto Zamawiającego:
PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240
1545 1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert z
zaznaczeniem:
Wadium na dostawę sprzętu
medycznego dla WSS im. M.
Kopernika w Łodzi w Łodzi -
Nr sprawy 3/ZP/14.
4.Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
5.Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego oryginał musi być załączony do
oferty.
6.Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
7.Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
8.Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
9.Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo
ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający

Powinno być:

a) oświadczenie z art. 22 ust.
1 ustawy PZP – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ;
b) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie; -
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami o których mowa wyżej są:
1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo
ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi – oświadczenie
wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub
usługi wskazane w wykazie, o
którym mowa w punkcie b) zostały
wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w punkcie
b).
UWAGA!
Zamawiający stawiając powyższy
warunek udziału w postępowaniu,
skorzystał z możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający
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od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
poprzez:•określenie dostaw lub
usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie poświadczeń
tj. głównych dostaw rozumianych
przez Zamawiającego jako 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
numer pakietu Wartość brutto
1- 59 000,00 zł
2- 7 400,00 zł
3- 15 000,00 zł
4- 135 000,00 zł
5- 31 000,00 zł
6- 27 000,00 zł
7- 1 100,00 zł
8- 285 000,00 zł
9- 21 000,00 zł
10- 1 400,00 zł
11- 22 000,00 zł
12- 118 000,00 zł
13- 6 700,00 zł
14- 8 400,00 zł
15- 84 000,00 zł
suma 822 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy –
dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także
innych dokumentów, dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
poprzez:•określenie dostaw lub
usług, których dotyczy obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie poświadczeń tj.
głównych dostaw rozumianych przez
Zamawiającego jako 1 dostawę
sprzętu medycznego o wartości
brutto minimum:
numer pakietu Wartość brutto
1- 59 000,00 zł
2- 7 400,00 zł
3- 135 000,00 zł
4- 22 000,00 zł
5- 6 700,00 zł
6- 8 400,00 zł
7- 84 000,00 zł
suma 322 500,00 zł
Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnienie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający
w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy –
dokumentów, o których mowa w ust.
1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także
innych dokumentów, dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
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2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą
być składane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego
wszczynanych w okresie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, wykonawca w miejsce
poświadczeń, może przedkładać
dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie dostaw
lub usług oraz wykonanie robót
budowlanych zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i ich prawidłowe
ukończenie, określone w § 1
ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto minimum:
numer pakietu Wartość brutto
1- 59 000,00 zł
2- 7 400,00 zł
3- 15 000,00 zł
4- 135 000,00 zł
5- 31 000,00 zł
6- 27 000,00 zł

Powinno być:

Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku:
Warunek powyższy zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że wykonał co najmniej 1 dostawę
sprzętu medycznego o wartości
brutto minimum:
numer pakietu Wartość brutto
1- 59 000,00 zł
2- 7 400,00 zł
3- 135 000,00 zł
4- 22 000,00 zł
5- 6 700,00 zł
6- 8 400,00 zł
7- 84 000,00 zł
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7- 1 100,00 zł
8- 285 000,00 zł
9- 21 000,00 zł
10- 1 400,00 zł
11- 22 000,00 zł
12- 118 000,00 zł
13- 6 700,00 zł
14- 8 400,00 zł
15- 84 000,00 zł
suma 822 000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
W przypadku składania oferty na
większą ilość pakietów niż jeden,
Wykonawca zobowiązany jest
spełnić ten warunek sumując kwoty
poszczególnych pakietów.

suma 322 500,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenie dowodów
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego powyżej, jeśli
wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej
waluty podawany przez NBP na
dzień opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Wymagany termin wykonania
zamówienia:
24 miesięcy od dnia podpisania
umowy w zakresie Pakietów nr 14 –
15,
36 miesięcy od dnia podpisania
umowy w zakresie Pakietu nr 1 - 13.
Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
zmodyfikowanego lub
udoskonalonego spełniającego
parametry wymagane w SIWZ,
pod warunkiem zachowania

Powinno być:

1. Wymagany termin wykonania
zamówienia:
24 miesięcy od dnia podpisania
umowy w zakresie Pakietów nr 6, 7
36 miesięcy od dnia podpisania
umowy w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3,
4, 5.
Zamawiający na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004. prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania
zmiany w zawartej umowie w
następujących sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
zmodyfikowanego lub
udoskonalonego spełniającego
parametry wymagane w SIWZ,
pod warunkiem zachowania
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ceny jednostkowej netto na
poziomie nie wyższym, niż
produkt objęty zamówieniem
początkowym. Ewentualna zmiana
produktu może być dokonana na
pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu w
którym dotychczasowy produkt
zostanie wykreślony i zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.
b) wycofania produktu z produkcji.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić
dostarczenie produktu zamiennego
o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie
nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym.
Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu mocą którego nastąpi
wykreślenie z umowy produktu
wycofanego z produkcji i zastąpienie
go produktem zamiennym.
c) podwyższenia stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulega
jedynie cena netto, cena brutto
pozostaje bez zmian. Nowe stawki
będą obowiązywać strony wraz
z wejściem w życie przepisów
je regulujących. Każdorazowa
zmiana nie wymaga aneksu w
formie pisemnej, ewentualnie strony
mogą zawrzeć aneks porządkujący
na wniosek Zamawiającego. W
uzasadnionych wypadkach, na
pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy, strony mogą zawrzeć
aneks, mocą którego zdecydują
o podwyższeniu ceny brutto przy
pozostawieniu ceny netto bez zmian.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
e) zmiany polegającej na zamianie
niewykorzystanego asortymentu
obejmującego powyższą umowę na

ceny jednostkowej netto na
poziomie nie wyższym, niż
produkt objęty zamówieniem
początkowym. Ewentualna zmiana
produktu może być dokonana na
pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu w
którym dotychczasowy produkt
zostanie wykreślony i zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.
b) wycofania produktu z produkcji.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić
dostarczenie produktu zamiennego
o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie
nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym.
Ewentualna zmiana produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu mocą którego nastąpi
wykreślenie z umowy produktu
wycofanego z produkcji i zastąpienie
go produktem zamiennym.
c) podwyższenia stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulega
jedynie cena netto, cena brutto
pozostaje bez zmian. Nowe stawki
będą obowiązywać strony wraz
z wejściem w życie przepisów
je regulujących. Każdorazowa
zmiana nie wymaga aneksu w
formie pisemnej, ewentualnie strony
mogą zawrzeć aneks porządkujący
na wniosek Zamawiającego. W
uzasadnionych wypadkach, na
pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy, strony mogą zawrzeć
aneks, mocą którego zdecydują
o podwyższeniu ceny brutto przy
pozostawieniu ceny netto bez zmian.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto cena netto pozostaje
bez zmian. Nowe stawki będą
obowiązywać strony wraz z wejściem
w życie przepisów je regulujących.
Każdorazowa zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek Zamawiającego.
e) zmiany polegającej na zamianie
niewykorzystanego asortymentu
obejmującego powyższą umowę na
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asortyment już wykorzystany z tej
umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita
wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie, zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
f) zmiany przedmiotowej/ produkt
zamienny jeśli wystąpi przejściowy
brak produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego
umową oraz przy zachowaniu ceny
jednostkowej dotychczasowego
wyrobu lub ceny niższej, zmiana
nastąpi w formie aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, a za pisemną zgodą
Kierownika Apteki Szpitalnej
– bez konieczności zawarcia
aneksu, jednakże z dokładnym
określeniem czasu trwania zmiany,
charakterystyki wyrobu zamiennego
oraz jego ceny jednostkowej.
g) wydłużenia, na okres do kolejnych
6 miesięcy, okresu trwania umowy
– w przypadku niewyczerpania
całości asortymentu określonego w
Załączniku nr 1 w terminie na jaki
umowa została zawarta. Zmiana
istotnych postanowień umowy,
wymaga zgody obu stron umowy
wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności (aneks do
umowy),
h) zakupu u Wykonawcy w miejsce
wyrobu wskazanego w załączniku
nr 1 do umowy odpowiednika tego
samego lub innego producenta
po cenie nie wyższej niż cena
zawarta w umowie za dany wyrób, w
wypadku gdy będzie to uzasadnione
potrzebami terapeutycznymi lub
innymi potrzebami Zamawiającego;
i) zmiany cen na korzyść
Zamawiającego – w każdym
przypadku; , zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
j) Przesunięć ilościowo-
asortymentowych pomiędzy
poszczególnymi pakietami z
zastrzeżeniem, że całkowita wartość
brutto umowy nie może ulec zmianie,
zmiana nastąpi w formie aneksu
do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

asortyment już wykorzystany z tej
umowy z zastrzeżeniem, iż całkowita
wartość brutto umowy nie może ulec
zmianie, zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
f) zmiany przedmiotowej/ produkt
zamienny jeśli wystąpi przejściowy
brak produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego
umową oraz przy zachowaniu ceny
jednostkowej dotychczasowego
wyrobu lub ceny niższej, zmiana
nastąpi w formie aneksu do umowy
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, a za pisemną zgodą
Kierownika Apteki Szpitalnej
– bez konieczności zawarcia
aneksu, jednakże z dokładnym
określeniem czasu trwania zmiany,
charakterystyki wyrobu zamiennego
oraz jego ceny jednostkowej.
g) wydłużenia, na okres do kolejnych
6 miesięcy, okresu trwania umowy
– w przypadku niewyczerpania
całości asortymentu określonego w
Załączniku nr 1 w terminie na jaki
umowa została zawarta. Zmiana
istotnych postanowień umowy,
wymaga zgody obu stron umowy
wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności (aneks do
umowy),
h) zakupu u Wykonawcy w miejsce
wyrobu wskazanego w załączniku
nr 1 do umowy odpowiednika tego
samego lub innego producenta
po cenie nie wyższej niż cena
zawarta w umowie za dany wyrób, w
wypadku gdy będzie to uzasadnione
potrzebami terapeutycznymi lub
innymi potrzebami Zamawiającego;
i) zmiany cen na korzyść
Zamawiającego – w każdym
przypadku; , zmiana nastąpi w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
j) Przesunięć ilościowo-
asortymentowych pomiędzy
poszczególnymi pakietami z
zastrzeżeniem, że całkowita wartość
brutto umowy nie może ulec zmianie,
zmiana nastąpi w formie aneksu
do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Igły biopsyjne - 570 sztuk

Powinno być:
Igły biopsyjne - 75 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Rozszerzacz balonowy PET - 45
sztuk

Powinno być:
Rozszerzacz balonowy PET - 10
sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Krótki opis:

Zamiast:
Sonda żołądkowa

Powinno być:
Linia pacjenta do aparatu Hotline
firmy Level1

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Sonda żołądkowa - 200 sztuk

Powinno być:
Linia pacjenta do aparatu Hotline
firmy Level1 - 1770 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Krótki opis:

Zamiast:
Linia pacjenta do aparatu Hotline
firmy Level1

Powinno być:
Zestaw do zakładania wkłucia
centralnego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Linia pacjenta do aparatu Hotline
firmy Level1 - 9000 sztuk

Powinno być:
Zestaw do zakładania wkłucia
centralnego - 310 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Krótki opis:

Zamiast:
Rurka intubacyjna

Powinno być:
Gastrostom - sonda do sztucznego
karmienia

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Rurka intubacyjna - 4500 sztuk

Powinno być:
Gastrostom - sonda do sztucznego
karmienia - 150 sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Krótki opis:

Zamiast:
Rurka intubacyjna

Powinno być:

Strzykawki 10ml
Łączniki międzystrzykawkowe

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Rurka intubacyjna - 1500 sztuk

Powinno być:

Strzykawki 10ml - 300 sztuk
Łączniki międzystrzykawkowe - 500
sztuk

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Krótki opis:

Zamiast:
Maska krtaniowa

Powinno być:
Przyrząd do pobierania płynu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Maska krtaniowa - 180 sztuk

Powinno być:
Przyrząd do pobierania płynu - 30
000 sztuk
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Hypoalergiczna endoproteza
powierzchniowa stawu biodrowego

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Zestaw do usuwania krwinek białych.
Dodatkowy zestaw do czyszczenia
szpiku.
Zestaw do separacji komórek
kriotwórczych.

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Rurka intubacyjna

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Zestaw do zakładania wkłucia
centralnego

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Igła do termoablacji
Zestaw elektrod
Elektroda bierna

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Gastrostom - sonda do sztucznego
karmienia

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14
Wielkość lub zakres:

Zamiast:

Strzykawki 10ml
Łączniki międzystrzykawkowe

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15
Wielkość lub zakres:

Zamiast:
Przyrząd do pobierania płynu

Powinno być:
PAKIET USUNIĘTY

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
14/03/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/04/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
14/03/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
11/04/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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: Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-036530


	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



