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OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z
Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3

Miejscowość: Poznań Kod
pocztowy:

61-285

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Tel.: 061 8739 - 293

Osoba do
kontaktów: Anna Jackowiak

E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: 061 8779 - 517

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala dla Zakładu Opieki
Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala, w
następujących pakietach:
1) pakiet nr 1: aparat do defibrylacji i kardiowersji z monitorowaniem EKG (1 szt.);
2) pakiet nr 2: defibrylator transportowy (1 szt.);
3) pakiet nr 3: aparat do znieczulania (1 szt.);
4) pakiet nr 4: kardiomonitor wielofunkcyjny (1 szt.);
5) pakiet nr 5: kardiostymulator do stymulacji wewnątrzsercowej (2 szt.);
6) pakiet nr 6: komplet narzędzi mikrochirurgicznych (1 szt.);
7) pakiet nr 7: stół operacyjny urologiczny (1 szt.);
8) pakiet nr 8: mikroskop (1 szt.);
9) pakiet nr 9: wózek modułowy (2 szt.);
10) pakiet nr 10: aparat do kardiowersji (1 szt.);
11) pakiet nr 11: aparat RTG uniwersalny (1 szt.);
12) pakiet nr 12: aparat RTG stomatologiczny (1 szt.);
13) pakiet nr 13: aparat USG (1 szt.);
14) pakiet nr 14: pompy infuzyjne (18 szt.);
15) pakiet nr 15: aparat EKG 12-kanałowy (1 szt.);
16) pakiet nr 16: aparat EKG transportowy (1 szt.);
17) pakiet nr 17: aparat holterowski ciśnieniowy (2 szt.);
18) pakiet nr 18: aparat holterowski EKG (2 szt.);
19) pakiet nr 19: holter ciśnieniowy (1 szt.);
20) pakiet nr 20: stół diagnostyczno-zabiegowy (1 szt.);
21) pakiet nr 21: wózek do przewożenia pacjentów (5 szt.);
22) pakiet nr 22: fotel urologiczny (1 szt.);
23) pakiet nr 23: UGUL (1 szt.);
24) pakiet nr 24: stół do wyciągów pulsacyjnych (1 szt.);
25) pakiet nr 25: cykloergometr (1 szt.);
26) pakiet nr 26: inhalator (2 szt.);
27) pakiet nr 27: worki typu AMBU (10 szt.);
28) pakiet nr 28: myjka do bronchoskopu (1 szt.);
29) pakiet nr 29: aparat do uzdatniania wody (1 szt.);
30) pakiet nr 30: rektoskop i anoskop (1 szt.);
31) pakiet nr 31: videokolonoskop operacyjny (1 szt.);
32) pakiet nr 32: videocholedoskop (1 szt.);
33) pakiet nr 33: generator do zabiegów ultradźwiękowych (1 szt.);
34) pakiet nr 34: tor wizyjny; elektroskop (1 szt.);
35) pakiet nr 35: elektroniczne sumatory hematologiczne (1 szt.);
36) pakiet nr 36: zestaw do videoendoskopii (1 szt.);
37) pakiet nr 37: zestaw do elektroendoskopii zabiegowej (1 szt.);
38) pakiet nr 38: cystoskop diagnostyczny (6 szt.);
39) pakiet nr 39: aparat do badań przepływu cewkowego (1 szt.);
40) pakiet nr 40: aparat do diatermii (1 szt.).
Szczegółowe wymagane parametry techniczne zamawianej aparatury opisane zostały w częściach formularza
ofertowego, dotyczących poszczególnych pakietów, stanowiących załączniki nr 1–40 do niniejszej specyfikacji i
jej integralną część.
W zakres przedmiotu zamówienia w każdym z pakietów dotyczących aparatury medycznej wchodzi
pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji aparatury;
zamawiający wymaga, by szkolenia odbyły się w siedzibie zamawiającego, w odpowiednim zakresie, przy czym
pełen zakres szkolenia winien być zakończony przed terminem uruchomienia i oddania zamawiającemu do
użytkowania oferowanej aparatury.
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Zamawiający wymaga, by na przedmiot zamówienia w każdym z pakietów udzielona została 24-miesięczna
gwarancja; szczegółowe wymagania dot. warunków gwarancji zostały podane na formularzu ofertowym.
Oferowana aparatura diagnostyczno-zabiegowa (w każdym z pakietów) musi spełniać wszystkie wymagane
warunki dopuszczenia jej do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, potwierdzone odpowiednim
certyfikatem zgodności z przepisami Unii Europejskiej, odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i certyfikatem
ISO dla producenta aparatury.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
DZP/13600/N/2009

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_zozsm

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-030919 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
50-073261

z dnia
12/03/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

II.2.1) Całkowita końcowa wartość
zamówienia

78.00 2 934 717.68

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
_____ _____ _____ _____ _____
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15/04/2010  (dd/mm/rrrr)
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