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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
196/ZP/16
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Grodzicka
Tel.:  +48 426895404
E-mail: ei.grodzicka@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
196/ZP/16 przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla
WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 196/ZP/16

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 wszystkie oferowane produkty.
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 36 miesiące 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 29 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub
wybrane pakiety.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:ei.grodzicka@kopernik.lodz.pl
http://kopernik.lodz.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-027795
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 042-076540
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/02/2017

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 wszystkie oferowane produkty.
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 36 miesiące 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 29 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub
wybrane pakiety.
Powinno być:
bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie oferowane produkty.
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 36 miesiące 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 30 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub
wybrane pakiety.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1 "Igła do punkcji mostka w rozmiarze 16G /15G/ 14G dł. 50 mm i 16G /15G/ 14G dł. 70 mm
płynna regulacja głebokości nakłucia w zakresie 30 – 50 mm i 50-70 mm, ergonomiczny, zdejmowalny
uchwytmotylkowy, ostrze skośne
łącznik Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek opojemnościach od 5 - 20 ml, mandryn
zmechanizmem, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycjiigła wykonana z materiału o

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:76540-2017:TEXT:PL:HTML
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zwiększonej odporności mechanicznej, sztywne opakowanie plastikowo-papierowezapobiegające uszkodzeniu
igły." szt 9 100
2 "Igły do trepanobiopsji i aspiracji szpiku w rozmiarze 11G / 9G / 8G dł 100 mm i 11G / 9G / 8G dł 150
mmergonomiczna rączka pokryta materiałem antyślizgowym z mechanizmem blokujacym przypadkowe
wysunięciesię mandrynu,
igła z piecioma krawędziami tnacymi pozwalającymi na bezinwazyjną szybką i łatwą penetrację jamy szpikowej
sonda umożliwiajaca sprawdzenie wielkości bioptatu w igle
łącznik Luer - Lock umożliwiajacy podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5 - 20 ml, dod
Powinno być:
1 "Igła do punkcji mostka w rozmiarze 16G /15G/ 14G dł. 50 mm i 16G /15G/ 14G dł. 70 mm
płynna regulacja głebokości nakłucia w zakresie 30 – 50 mm i 50-70 mm, ergonomiczny, zdejmowalny
uchwytmotylkowy, ostrze skośne
łącznik Luer - Lock umożliwiający podłączenie strzykawek opojemnościach od 5 - 20 ml, mandryn
zmechanizmem, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycjiigła wykonana z materiału o
zwiększonej odporności mechanicznej, sztywne opakowanie plastikowo-papierowezapobiegające uszkodzeniu
igły." szt 9 100
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Minimalna wartość dostaw
1 14 850.00 zł
2 55 800.00 zł
3 28 500.00 zł
4 990.00 zł
5 4 548.60 zł
6 18 500.00 zł
7 49 500.00 zł
8 139 650.00 zł
9 116 882.50 zł
10 2 520.00 zł
11 114 750.00 zł
12 248 000.00 zł
13 42 500.00 zł
14 23 650.00 zł
15 4 500.00 zł
16 193 550.00 zł
17 1 620.00 zł
18 7 837.50 zł
19 6 325.00 zł
20 103 800.00 zł
21 24 680.00 zł
22 4 950.00 zł
23 8 650.00 zł
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24 11 950.00 zł
25 1 600.00 zł
26 975.00 zł
27 3 000.00 zł
28 230 000.00 zł
29 5 156.25 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.
Powinno być:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Minimalna wartość dostaw
Pakiet Minimalna wartość dostaw
1 14 850.00 zł
2 55 800.00 zł
3 28 500.00 zł
4 990.00 zł
5 4 548.60 zł
6 18 500.00 zł
7 49 500.00 zł
8 109 200.00 zł
8A 30 450.00 zł
9 116 882.50 zł
10 2 520.00 zł
11 114 750.00 zł
12 248 000.00 zł
13 42 500.00 zł
14 23 650.00 zł
15 4 500.00 zł
16 193 550.00 zł
17 1 620.00 zł
18 7 837.50 zł
19 6 325.00 zł
20 103 800.00 zł
21 24 680.00 zł
22 4 950.00 zł
23 8 650.00 zł
24 11 950.00 zł
25 1 600.00 zł
26 975.00 zł
27 3 000.00 zł
28 230 000.00 zł
29 5 156.25 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/05/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Załącznika nr 2A - z Pakietu nr 8 zostaje wydzielona pozycji nr 2 i
zostaje z niej utworzony Pakiet nr 8A. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2A do SIWZ.


