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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:  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Szwajcarska 3

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  61-285 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 618739008

Osoba do kontaktów:  Marzenna Dąbkiewicz

E-mail:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks:  +48 618779517

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.szpital-strusia.poznan.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:
Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

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

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego i barkowego, w
asortymencie i ilościach wyszczególnionych w załączonym do niniejszej specyfikacji formularzu ofertowym.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części)
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem, przez wykonawcę, do Apteki Zakładowej szpitala przy ul.
Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie na własny koszt i
ryzyko
b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy, po jednym kompletnym instrumentarium dla każdego
rodzaju endoprotez, będących przedmiotem zamówienia w pakietach 1-6, dla wykonywania zabiegów
operacyjnych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą
uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentaria w
stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.
c) oddanie zamawiającemu w depozyt po dwie kompletne „linie” endoprotez objętych zamówieniem w pakietach
1-6, do wykorzystania wg bieżących potrzeb. „Linia” obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych
systemów z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów i przez okres trwania
umowy jest niezmienna ilościowo. Każde zwiększenie ilościowe „linii” bez uzgodnienia i akceptacji Apteki
Zakładowej skutkować będzie odesłaniem asortymentu do Wykonawcy. Zamawiający zapłaci za każdy element
przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po
przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokóły, które Zamawiający przekaże Wykonawcy
muszą być opatrzone pieczęcią Apteki Zakładowej Zamawiającego i stanowić będą podstawę wystawienia
faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu „linii” w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od
daty otrzymania raportu/protokółu. Uzupełnienie „linii” na podstawie niepodpisanego i bez pieczęci Apteki
Zakładowej raportu/ protokółu skutkować będzie odesłaniem sprzętu do wykonawcy.
d) Instrumentarium oraz kompletne „linie” implantów oddawanych Zamawiającemu w depozyt należy dostarczyć
do Apteki Zakładowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy, gdzie w obecności przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu. Protokół musi być podpisany czytelnie i
opatrzony pieczątką Apteki Zakładowej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za dostarczony sprzęt w
inne miejsce niż Apteka Zakładowa, nie potwierdzone protokółem podpisanym przez przedstawiciela Apteki.
e) Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu „linii”, sprzętu znajdującego się
na Bloku Operacyjnym nie rzadziej, niż co 3 miesiące. Końcowa liczba poszczególnych pozycji stanu bieżącego
nie może przekroczyć liczby wynikającej z protokółu przekazania „linii”.
f) Wykonawca winien zapewnić bezpłatne szkolenia w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia w terminie
uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone protokołem szkolenia

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33183200  
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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)
WSM/DZP/381/34/N/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_marzenna
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-007903   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 016-023821  z dnia:  23/01/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
20/01/2016  (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:
IV.3.4 Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
02.03.2016 - 09:00

Powinno być:
07.03.2016 - 09:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
02/03/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/03/2016   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:
12/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-018837
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