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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 Specjalistyczny
im. M. Kopernika

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

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

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426895912

Osoba do kontaktów:  Beata Wojciechowska-Cholewa

E-mail:  b.wojciechowska-cholewa@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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
123/ZP/13 - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 Euro na dostawy
odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i
Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla
Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

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

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni
Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników
do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, wyszczególnione asortymentowo i ilościowo oraz opisane
szczegółowo w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:
Pakiet 1: Odczynniki do technik molekularnych i immunodiagnostyki
Pakiet 2: Zestawy do diagnostyki genetycznej
Pakiet 3: Polimerazy
Pakiet 4: Odczynniki do biologii molekularnej
Pakiet 5: Zestawy do diagnostyki na aparacie GeneXpert
Pakiet 6: Odczynniki do RT-PCR
Pakiet 7: Sprzęt jednorazowy i drobny sprzęt laboratoryjny
Pakiet 8: Zestawy do izolacji DNA i RNA do automatu typu QIAcube
Pakiet 9: Pipety i akcesoria
Pakiet 10: Sprzęt jednorazowy i drobny sprzęt laboratoryjny
Pakiet 11: Zestawy do oznaczania HLA-B27
Pakiet 12: Zestawy do typowania HLA metodą molekularną SSP- low resolution
Pakiet 13: Końcówki do pipety do spektrofotometru Picodrop
Pakiet 14: Wagi laboratoryjne
Pakiet 15: Odczynniki do licznika komórek
Pakiet 16: Sondy unikalne
Pakiet 17: Sondy unikalne i centromerowe
Pakiet 18: Sondy malujące

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696500  
Dodatkowe przedmioty 33696300  
 33696600  
 33141625  
 38437000  
 38437110  
 38950000  
 38951000  
 33141000  
 19520000  
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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)
123/ZP/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bcholewa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-155765   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/11/2013  (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:

Zamiast: Powinno być:

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:
VI.3) Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:

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:
1) wprowadzenia wyrobu zmodyfikowanego lub
udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w
SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej
netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty
zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana
wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu w którym
dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony
wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym.
2) wycofania wyrobu z produkcji. Wykonawca ma
obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego
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o parametrach nie gorszych od produktu objętego
umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej
netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty
zamówieniem początkowym;
Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na
pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy
wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go
wyrobem zamiennym.
3) 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 sporządzenia
aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony
mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek
Zamawiającego.
4) 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.
5) zmiany polegającej na zamianie nie wykorzystanego
asortymentu obejmującego powyższą umowę na
asortyment 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
6) zmiany przedmiotowej/ wyrób zamienny jeśli wystąpi
przejściowy brak wyrobu z przyczyn leżących po
stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu
wyrobu zamiennego o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny
jednostkowej, zmiana nastąpi w formie aneksu do
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
7) 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
diagnostycznymi,
8) obniżenia cen w każdej sytuacji zgłoszonej przez
Wykonawcę.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-156272
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