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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 w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@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:
Nr sprawy 22/ZP/15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i materiałów
szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy sprzętu medycznego i materiałów szewnych
wyszczególnione asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem
cenowym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33141121  
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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)
22/Zp/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-054038   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 082-145513  z dnia:  28/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/04/2015  (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:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
(jeżeli dotyczy)
1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości :
Numer pakietu wadium
1 5 400,00 zł
2 29 000,00 zł
3 2 700,00 zł
4 1 000,00 zł
5 3 000,00 zł
6 15 400,00 zł
7 600,00 zł
8 100,00 zł
9 3 800,00 zł
SUMA 61 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów
zamówienia, obowiązany jest wnieść
wadium

Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
(jeżeli dotyczy)
Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości :
Numer pakietu wadium
1 5 400,00 zł
2 29 000,00 zł
3 2 700,00 zł
4 1 000,00 zł
5 3 000,00 zł
6 15 400,00 zł
7 600,00 zł
8 100,00 zł
9 3 800,00 zł
10 1 600,00 zł
SUMA 62 600,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów
zamówienia, obowiązany jest wnieść
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sumując poszczególne wartości
pakietów. Łączna kwota wadium jest
sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
2. 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 w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 10 000 000 EURO na
dostawy sprzętu medycznego i
materiałów
szewnych dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M.
Kopernika w Łodzi.- 22/ZP/15”.
3. 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.
4. 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.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego
w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych

wadium sumując poszczególne
wartości pakietów. Łączna kwota
wadium jest sumą kwot za
poszczególne pakiety zamówienia.
2. 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 w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 10 000 000 EURO na
dostawy sprzętu medycznego
i materiałów szewnych dla
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi.- 22/ZP/15”.
3. 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.
4. 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.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego
w pkt. 1.
6. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a,
2, i 4 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
8. 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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w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Spełnienie warunku zostanie
dokonane na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału
w postępowaniu oraz jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto min:
Numer pakietu Minimalna wartość
brutto jednej dostawy
1 68 000,00 zł
2 360 000,00 zł
3 34 000,00 zł
4 12 600,00 zł
5 38 000,00 zł
6 192 900,00 zł
7 7 650,00 zł
8 1 250,00 zł
9 95 000,00 zł
SUMA 809 400,00 zł
i udokumentuje, że dostawy te
zostały wykonane 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.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków udziału
w postępowaniu na podstawie
oświadczenia oraz dokumentów o
których mowa w pkt. V. 1 niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić

Powinno być:

Spełnienie warunku zostanie
dokonane na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału
w postępowaniu oraz jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości
brutto min:
Numer pakietu doświadczenie
1 68 000,00 zł
2 360 000,00 zł
3 34 000,00 zł
4 12 600,00 zł
5 38 000,00 zł
6 192 900,00 zł
7 7 650,00 zł
8 1 250,00 zł
9 95 000,00 zł
10 20 000,00 zł
SUMA 829 400,00 zł
i udokumentuje, że dostawy te
zostały wykonane 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
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków udziału
w postępowaniu na podstawie
oświadczenia oraz dokumentów o
których mowa w pkt. V. 1 niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
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Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie
z ust. 2b art. 26 , odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie
z ust. 2b art. 26 , odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o
częściach zamówienia Nazwa
nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą Nr
sprawy 22/ZP/15 Postępowanie
o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 1 Nazwa : 1

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24

Powinno być:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach:28

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o
częściach zamówienia Nazwa
nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą Nr
sprawy 22/ZP/15 Postępowanie
o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 2 Nazwa : 2

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24

Powinno być:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
28

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o
częściach zamówienia Nazwa
nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą Nr
sprawy 22/ZP/15 Postępowanie
o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24

Powinno być:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
28
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trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 3 Nazwa : 3

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o
częściach zamówienia Nazwa
nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą Nr
sprawy 22/ZP/15 Postępowanie
o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 4 Nazwa : 4

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24

Powinno być:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
28

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Nazwa nadana
zamówieniu przez instytucję
zamawiającą Nr sprawy 22/
ZP/15 Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 10 000 000 EURO na
dostawy sprzętu medycznego
i materiałów szewnych dla
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 5 Nazwa : 5

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
28

Powinno być:

42
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o
częściach zamówienia Nazwa
nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą Nr
sprawy 22/ZP/15 Postępowanie
o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi. Część nr : 6 Nazwa : 6

Zamiast:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
28

Powinno być:

4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
24



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

9 / 13

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

Zamiast:

10. Zamawiający dopuszcza udział
podwykonawców w realizacji
niniejszego zamówienia. Złożenie
załącznika w
zakresie podwykonawstwa jest
fakultatywne. W przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje wykonanie
zamówienia
z udziałem podwykonawców należy
załączyć wypełniony – Załącznik nr 5
do SIWZ z wykazem zakresu zadań
zlecanych Podwykonawcom, a
w przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się, na zasadach
określonych w art.
26 ust. 2b pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.
1 pzp, na zasoby takiego
podwykonawcy, zobowiązany
jest podać nazwę (firmę) takiego
podwykonawców.
W przypadku nie złożenia w/w
załącznika Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zamierza wykonać
zadanie
samodzielnie.
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
stosunku do treści oferty, na
podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
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 produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu w którym dotychczasowy
produkt zostanie wykreślony i
zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.

Powinno być:

10. Zamawiający dopuszcza udział
podwykonawców w realizacji
niniejszego zamówienia. Złożenie
załącznika w
zakresie podwykonawstwa jest
fakultatywne. W przypadku, gdy
Wykonawca przewiduje wykonanie
zamówienia
z udziałem podwykonawców należy
załączyć wypełniony – Załącznik nr 5
do SIWZ z wykazem zakresu zadań
zlecanych Podwykonawcom, a
w przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się, na zasadach
określonych w art.
26 ust. 2b pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.
1 pzp, na zasoby takiego
podwykonawcy, zobowiązany
jest podać nazwę (firmę) takiego
podwykonawców.
W przypadku nie złożenia w/w
załącznika Zamawiający uzna, iż
Wykonawca zamierza wykonać
zadanie
samodzielnie.
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
stosunku do treści oferty, na
podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących sytuacjach:
a) wprowadzenia produktu
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 produktu może
być dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy, poprzez zawarcie
aneksu w którym dotychczasowy
produkt zostanie wykreślony i
zastąpiony
produktem zmodyfikowanym lub
udoskonalonym.
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a) 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.
a) W przypadku zmiany stawki
podatku VAT Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen
brutto towarów
nabywanych na podstawie niniejszej
umowy przy pozostawieniu cen netto
bez zmian. Zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek
którejkolwiek ze stron.
a) zmiany ceny netto oferowanego
asortymentu jeden raz w roku w
odstępach co najmniej 12 miesięcy,
w
oparciu o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług
podawanych oficjalnie przez GUS na
pisemny
wniosek Wykonawcy przy czym
pierwsza zmiana nastąpi nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy
dnia
podpisania umowy. Każdorazowa
zmiana wymaga sporządzenia
aneksu w formie pisemnej pod
rygorem
nieważności oraz udokumentowania
przez Wykonawcę zmiany wskaźnika
wraz ze wskazaniem źródła zmiany.
a) zmiany polegającej na zamianie
niewykorzystanego asortymentu
obejmującego powyższą umowę na

a) 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.
a) W przypadku zmiany stawki
podatku VAT Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany cen
brutto towarów
nabywanych na podstawie niniejszej
umowy przy pozostawieniu cen netto
bez zmian. Zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu w formie
pisemnej, ewentualnie strony mogą
zawrzeć aneks porządkujący na
wniosek
którejkolwiek ze stron.
a) zmiany ceny netto oferowanego
asortymentu jeden raz w roku w
odstępach co najmniej 12 miesięcy,
w
oparciu o średnioroczny wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług
podawanych oficjalnie przez GUS na
pisemny
wniosek Wykonawcy przy czym
pierwsza zmiana nastąpi nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy
dnia
podpisania umowy. Każdorazowa
zmiana wymaga sporządzenia
aneksu w formie pisemnej pod
rygorem
nieważności oraz udokumentowania
przez Wykonawcę zmiany wskaźnika
wraz ze wskazaniem źródła zmiany.
a) 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.
a) 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,
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.
a) 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,
zmiana nastąpi w formie aneksu do
umowy
w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający dodaje: Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą
Nr sprawy 22/ZP/15 Postępowanie o
udzielenie
zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
powyżej 10 000 000
EURO na dostawy sprzętu
medycznego i materiałów szewnych
dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi.
Część nr :
10
Nazwa :
10
1) Krótki opis:
Mikrosfery do chemoembolizacji;
precyzyjnie kalibrowane partykuły;
w rozmiarach 40µm, 75µm, 100µm;
partykuły w ampułkostrzykawkach
2ml i 3ml; możliwość nasączania
doksorubicyną 100mg/2ml (1
ampułkostrzykawka); możliwość
nasączania irinotecanem 100mg/2ml
(1 ampułkostrzykawka); możliwość
nasączania doksorubicyną
150mg/3ml (1 ampułkostrzykawka);
możliwość nasączania irinotecanem
150mg/3ml (1 ampułkostrzykawka);
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biokompatybilne i obojętne
biologicznie - brak reakcji
zapalnych, alergicznych, nie ulegają
metabolizowaniu; brak efektu
sklejania się poszczególnych sfer 20
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
Słownik główny
Słownik uzupełniający
(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot
33100000
Dodatkowe przedmioty
33141121
3) Wielkość lub zakres:
Mikrosfery do chemoembolizacji;
precyzyjnie kalibrowane partykuły;
w rozmiarach 40µm, 75µm, 100µm;
partykuły w ampułkostrzykawkach
2ml i 3ml; możliwość nasączania
doksorubicyną 100mg/2ml (1
ampułkostrzykawka); możliwość
nasączania irinotecanem 100mg/2ml
(1 ampułkostrzykawka); możliwość
nasączania doksorubicyną
150mg/3ml (1 ampułkostrzykawka);
możliwość nasączania irinotecanem
150mg/3ml (1 ampułkostrzykawka);
biokompatybilne i obojętne
biologicznie - brak reakcji
zapalnych, alergicznych, nie ulegają
metabolizowaniu; brak efektu
sklejania się poszczególnych sfer 20
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :
18
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:
Kryterium Ranga
Cena 90 %
Czas reklamacji 10%

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
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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:
08/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-061756
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