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

1 / 6

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:
1/ZP/16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych dla
Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki 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 odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Immunologii Klinicznej,
Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 6 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane
pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję oferta dla swojej ważności w tym pakiecie musi być
złożona na wszystkie pozycje.
3. Na przedmiot zamówienia składają się :
Pakiet 1: Zestawy do oznaczania przeciwciał do diagnostyki neurologicznej metodą immunofluorescencji
Pakiet 2: Zestawy do diagnostyki na aparacie GeneXpert
Pakiet 3: Wipe-testy i odczynniki oraz zestawy do typowania HLA
Pakiet 4: Odczynniki do sekwencjonowania
Pakiet 5: Zestawy do identyfikacji transkrypów BCR/ABL (PCR)
Pakiet 6: Zestawy do diagnostyki molekularnej w onkologii wraz z dzierżawą analizatora
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortymentu i ilości oraz warunków wymaganych znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696500  
Dodatkowe przedmioty 38950000  
 38951000  
 33141625  
 33694000  
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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)
1/ZP/16

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:   2016-029060   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 048-079604  z dnia:  09/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/03/2016  (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:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia

Zamiast:

Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą 1/
ZP/16 postępowanie o udzielenie
zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości przekraczającej 209 000
EURO
na dostawę odczynników
laboratoryjnych dla Pracowni
Immunologii Klinicznej,
Transplantacyjnej i Genetyki
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet 5
1) Krótki opis:
Zestawy do identyfikacji transkrypów
BCR/ABL (PCR)
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
Słownik główny Słownik
uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Powinno być:

Nazwa nadana zamówieniu
przez instytucję zamawiającą 1/
ZP/16 postępowanie o udzielenie
zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości przekraczającej 209 000
EURO
na dostawę odczynników
laboratoryjnych dla Pracowni
Immunologii Klinicznej,
Transplantacyjnej i Genetyki
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi
Część nr : 5 Nazwa : Pakiet 5
1) Krótki opis:
Zestawy do identyfikacji transkrypów
BCR/ABL (PCR)
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
Słownik główny Słownik
uzupełniający(jeżeli dotyczy)
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Główny przedmiot 33696500
3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, asortymentu i ilości
oraz warunków wymaganych
znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ.
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 36 albo w
dniach : _____ (od udzielenia
zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:

Główny przedmiot 33696500
3) Wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, asortymentu i ilości
oraz warunków wymaganych
znajduje się w
załączniku nr 2 do SIWZ.
(jeżeli jest znany, proszę podać
wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____
Waluta:
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia:
(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 12 albo w
dniach : _____ (od udzielenia
zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia:

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

Zamiast:

1. Zamawiający będzie oceniał,
każdą z ofert na podstawie
następujących kryteriów:
Pakiet 1,2,3 (pozycja 1,7,8), 4, 5, 6
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 90%
2. Parametry 10%
Pakiet 3 (pozycja 2-6)
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Parametry 40%
2. Szczegółowy wykaz zmian do
umowy zawiera Załącznik nr 8 do
SIWZ
3. Wymagany termin wykonania
zamówienia wynosi:
a. 36 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy w zakresie
pakietów nr 1,2,3,5,6

Powinno być:

1. Zamawiający będzie oceniał,
każdą z ofert na podstawie
następujących kryteriów:
Pakiet 1,2,3 (pozycja 1,7,8), 4, 5, 6
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 90%
2. Parametry 10%
Pakiet 3 (pozycja 2-6)
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Parametry 40%
2. Szczegółowy wykaz zmian do
umowy zawiera Załącznik nr 8 do
SIWZ
3. Wymagany termin wykonania
zamówienia wynosi:
a. 36 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy w zakresie
pakietów nr 1,2,3,6
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b. 18 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy w zakresie
pakietu 4

b. 18 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy w zakresie
pakietu 4
c. 12 miesięcy od dnia
obowiązywania umowy w zakresie
pakietu 5

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:
14/04/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
14/04/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/05/2016   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:
11/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-045368
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