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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-558
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Janikowska
Tel.:  +48 426895911
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
200/Zp/17 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego
Wielospecjal
Numer referencyjny: 200/ZP/17

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. Zakres przedmiotowy wyszczególniono
ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika nr 2a Zamawiający
określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie oferowane produkty.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Oferta może obejmować całość zamówienia lub
wybrane pakiety.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: gosia_j

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-169460
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 232-483458
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/11/2017

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofertwadium
w wysokości:
Pakiet Wadium
1 11 980,00 zł
2 3 770,00 zł
3 7 470,00 zł
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ
c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
d) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.e) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia - sposób wypełnienia jednolitegoeuropejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresiewskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępnepotwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystaćrównież narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
zwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się
dowypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej
zpozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej)
weryfikacjispełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu
(kryteriówselekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne
dokumentyskładane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego
(art. 26ust. 1 ustawy Pzp).
f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
wpostępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące
tychpodmiotów.g) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:483458-2017:TEXT:PL:HTML
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf


3 / 6

podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w§ 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
h) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówieniapodwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniuzłożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
wpostępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Powinno być:
1 Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert
wadium w wysokości:
Pakiet Wadium
1 11 980,00 zł
2 3 770,00 zł
3 7 400,00 zł
4 72,00 zł
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
a) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2A do SIWZ
c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
d) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.e) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia - sposób wypełnienia jednolitegoeuropejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf
Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresiewskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępnepotwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ
może wykorzystaćrównież narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
zwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się
dowypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej
zpozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej)
weryfikacjispełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu
(kryteriówselekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne
dokumentyskładane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego
(art. 26ust. 1 ustawy Pzp).
f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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wpostępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące
tychpodmiotów.g) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w§ 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.
h) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówieniapodwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniuzłożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
wpostępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Zakres przedmiotowy
wyszczególnionoilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika
nr 2a Zamawiającyokreślił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie
oferowane produkty.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Oferta może obejmować całość
zamówienia lubwybrane pakiety.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Zakres przedmiotowy
wyszczególnionoilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2a do SIWZ. W treści załącznika
nr 2a Zamawiającyokreślił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez wszystkie
oferowane produkty.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety. Oferta może obejmować całość
zamówienia lubwybrane pakiety.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 17/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/02/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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Zostaje dodany pakiet nr 4 - wydzielony z pakietu nr 3 poz. 46
II.2.1)
Nazwa:
4
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
II.2.4)
Opis zamówienia:Zgopdnie z załacznikiem nr 2a do SIWZ
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60 %
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2. Termin dostawy 20 %
3. Termin realizacji reklamacji 10 %
4. Termin ważności 10 %


