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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
PL113
ul. Pabianicka 62
Łódż
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa
Tel.:  +48 426895912
E-mail: b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla W.S.S. im. M.
Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 137/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań
cytogenetycznych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. 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 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-167886
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 253-465730
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2016

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: I.1
Część nr: Instytucja zamawiająca
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa i adresy
Zamiast:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, Łódż 93-513 Polska, Osoba
do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa,Tel.: +48 426895912, E-mail: b.wojciechowska-
cholewa@kopernik.lodz.pl , Faks: +48 426895409, Kod NUTS: PL113
Powinno być:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, ul. Pabianicka
62Łódż 93-513 Polska, Osoba do kontaktów: Beata Wojciechowska-Cholewa,Tel.: +48 426895912,E-mail:
b.wojciechowska-cholewa@kopernik.lodz.pl  Faks: +48 426895409, Kod NUTS: PL113
Numer sekcji: II.1.1
Część nr: Przedmiot
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla W.S.S. im.
M.Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 137/ZP/16
Powinno być:
dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla W.W.C.O. i T. im.
M.Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 137/ZP/16
Numer sekcji: II.1.4
Część nr: Przedmiot
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań
cytogenetycznych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. 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 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
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wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia
lubwybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie
pozycje.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań
cytogenetycznych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. 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 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 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
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, Łódź 93-513 Polska
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, ul. Pabianicka 62, Łódź
93-513 Polska
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 1-7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi
Powinno być:
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Na pakiet składają się 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
nr 2a do SIWZ.
Powinno być:
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Na pakiet składa się 1 pozycja asortymentowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
2a do SIWZ.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo
odpowiadającąprzedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Minimalna wartość dostaw
1 - 9 326,00 zł
2 - 12 260,00 zł
3 - 2 350,00 zł
4 - 4 100,00 zł
5 - 3 994,00 zł
6 - 5 546,50 zł
7 - 1 420,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
est krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do
upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Minimalna wartość dostaw
1- 9 326,00 zł
2 - 12 260,00 zł
3 - 2 350,00 zł
4 - 2 800,00 zł
4A - 1 300,00 zł
5 - 3 994,00 zł
6 - 5 546,50 zł
7 - 1 420,00 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
którychdostawy zostały wykonane.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy
doupływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
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Zamiast:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 557,00 zł przed
upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet Wadium
1 - 370,00 zł
2 - 490,00 zł
3 - 94,00 zł
4 - 164,00 zł
5 - 160,00 zł
6 - 222,00 zł
7 - 57,00 zł
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ
Powinno być:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 557,00 zł przed
upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet Wadium
1 - 370,00 zł
2 - 490,00 zł
3 - 94,00 zł
4 - 112,00 zł
4A - 52,00 zł
5 - 160,00 zł
6 - 222,00 zł
7 - 57,00 zł
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7



6 / 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/02/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
UWAGA: Zamawiający wydzielił z Pakietu 4 pozycję nr 1, tym samym tworzy Pakiet nr 4A - obejmujący pozycję
asortymentową wydzieloną z Pakietu 4, przy zachowaniu pozostałych warunków realizacji zamówienia tj. 24
mieięcznego okresu realizacji zamówienia i kodu CPV jak dla pakietu 4.
Było:
Pakiet 4 Na pakiet składają się 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2a do SIWZ
Winno być:
Pakiet 4 - Na pakiet składa się 1 pozycja asortymentowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2a do SIWZ
Pakiet 4A - Na pakiet składa się 1 pozycja asortymentowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 2a do SIWZ


