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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:  Dział Zamówień Publicznych 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:
40/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę
urządzeń medycznych w postaci: ręcznego detektora promieniowania gamma, kompletu narzędzi
chirurgicznych, loży laminarnej, wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, haka światłowodowego ze
światłowodem i źródłem światła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w postaci: ręcznego detektora promieniowania
gamma, kompletu narzędzi chirurgicznych, loży laminarnej, wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, haka
światłowodowego ze światłowodem i źródłem światła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne
pakiety, nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietów.
Na przedmiot zamówienia w ramach poszczególnych pakietów składają się:
Pakiet 1 – Ręczny detektor promieniowania gamma – 1 szt.
Pakiet 2 – Komplet narzędzi chirurgicznych – 15 szt.
Pakiet 3 – Loża laminarna – 1 szt.
Pakiet 4 - Wytrząsarka do preparatów krwi z inkubatorem – 1 szt.
Pakiet 5 – Hak światłowodowy ze światłowodem i źródłem światła – 1 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów granicznych, warunków gwarancji i szkoleń znajduje
się w załączniku nr 3 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)
40/ZP/14

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:   2014-054538   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 082-142633  z dnia:  26/04/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2014  (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:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

Termin wykonania zamówienia: do
dnia 19.06.2014 r.
Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień
uzupełniających.
1. 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 przedmiotu
zamówienia zmodyfikowanego lub
udoskonalonego, spełniającego
parametry
wymagane w SIWZ, pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie nie
wyższym, niż określona w ofercie.
Ewentualna
zmiana przedmiotu

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: do 4
tygodni od dnia podpisania umowy
Zamawiający nie przewiduje
udzielania zamówień
uzupełniających.
1. 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 przedmiotu
zamówienia zmodyfikowanego lub
udoskonalonego, spełniającego
parametry
wymagane w SIWZ, pod
warunkiem zachowania ceny
jednostkowej netto na poziomie nie
wyższym, niż określona w ofercie.
Ewentualna
zmiana przedmiotu
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zamówienia może być dokonana
na pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu, w którym
dotychczasowy przedmiot
zamówienia
zostanie wykreślony i
zastąpiony zmodyfikowanym lub
udoskonalonym,
b) wycofania przedmiotu zamówienia
z produkcji – Wykonawca ma
obowiązek zapewnić dostarczenie
przedmiotu zamówienia
zamiennego o parametrach nie
gorszych od przedmiotu zamówienia
objętego umową pod warunkiem
zachowania ceny jednostkowej netto
na
poziomie nie wyższym, niż cena
okresłona w ofercie
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; w takiej sytuacji strony mogą
zdecydować również o odpowiednim
do wzrostu stawki podatku VAT
podwyższeniu wartości brutto
całej umowy ze skutkiem od dnia
określonego w treści aneksu.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto, cena netto pozostaje
bez zmian.
Nowe stawki będą

zamówienia może być dokonana
na pisemny wniosek Wykonawcy,
poprzez zawarcie aneksu, w którym
dotychczasowy przedmiot
zamówienia
zostanie wykreślony i
zastąpiony zmodyfikowanym lub
udoskonalonym,
b) wycofania przedmiotu zamówienia
z produkcji – Wykonawca ma
obowiązek zapewnić dostarczenie
przedmiotu zamówienia
zamiennego o parametrach nie
gorszych od przedmiotu zamówienia
objętego umową pod warunkiem
zachowania ceny jednostkowej netto
na
poziomie nie wyższym, niż cena
okresłona w ofercie
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; w takiej sytuacji strony mogą
zdecydować również o odpowiednim
do wzrostu stawki podatku VAT
podwyższeniu wartości brutto
całej umowy ze skutkiem od dnia
określonego w treści aneksu.
d) obniżenia stawki podatku VAT
przy czym zmianie ulega jedynie
cena brutto, cena netto pozostaje
bez zmian.
Nowe stawki będą
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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,
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 26
e) obnizenia cen w każdej sytuacji
zgłoszonej przez Wykonawcę;
f) zmiany terminu realizacji umowy
z przyczyn niezwinionych przez
Wykonawce jednak nie dłużej niz o
60
kolejnych dni roboczych w
stosunku do wymaganego terminu
realizacji zamówienia, z wyłączeniem
przypadku opisanego w lit. g
g)zmiany terminu obowiązywania
umowy w przyopadku wydłużenia
okresu realizacji projektu pn.:
„Modernizacja W.S.S. im. M.
Kopernika
w Łodzi jako kompleksowa realizacja
planu rozwoju Regionalnego
Ośrodka Onkologicznego”;
h) zmiany terminu przeprowadzenia
szkoleń, jeżeli z przyczyn
dotyczących Zamawiającego nie
będzie możłiwe
ich przeprowadzenie w
terminie wskazanym w § 4 ust. 2
2.Zmiana, o której mowa w ust. 1
lit. a-f następuje na uzasadniony
(udokumentowany) wniosek
Wykonawcy
złożony przed upływem
pierwotnego terminu realizacji
przedmiotu umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powiodujacej,
że wykonanie umowy nie lezy w
interesie
publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może
odstąpic od umowy w terminie 30 dni
od
powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.

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,
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 26
e) obnizenia cen w każdej sytuacji
zgłoszonej przez Wykonawcę;
f) zmiany terminu realizacji umowy
z przyczyn niezwinionych przez
Wykonawce jednak nie dłużej niz o
60
kolejnych dni roboczych w
stosunku do wymaganego terminu
realizacji zamówienia, z wyłączeniem
przypadku opisanego w lit. g
g)zmiany terminu obowiązywania
umowy w przyopadku wydłużenia
okresu realizacji projektu pn.:
„Modernizacja W.S.S. im. M.
Kopernika
w Łodzi jako kompleksowa realizacja
planu rozwoju Regionalnego
Ośrodka Onkologicznego”;
h) zmiany terminu przeprowadzenia
szkoleń, jeżeli z przyczyn
dotyczących Zamawiającego nie
będzie możłiwe
ich przeprowadzenie w
terminie wskazanym w § 4 ust. 2
2.Zmiana, o której mowa w ust. 1
lit. a-f następuje na uzasadniony
(udokumentowany) wniosek
Wykonawcy
złożony przed upływem
pierwotnego terminu realizacji
przedmiotu umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powiodujacej,
że wykonanie umowy nie lezy w
interesie
publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może
odstąpic od umowy w terminie 30 dni
od
powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
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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:
04/06/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/07/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
04/06/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/07/2014   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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/06/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-077098
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