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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 SP
ZOZ

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul.Szwajcarska 3

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

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 618739033

Osoba do kontaktów:  Magdalena Głuchowska

E-mail:  zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks:  +48 618739305

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) 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


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

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów - defibrylatorów z wyposażeniem dla
potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu

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

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa programowalnych stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz
kardiowerterów- defibrylatorów z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Pracowni Badań Serca i Naczyń
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, w Poznaniu, w asortymencie oraz zamawianych
ilościach wyszczególnionych poniżej oraz na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do
SIWZ oraz jej integralną część.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym.
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane
warunki dla tego rodzaju sprzętu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33158210  
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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/381-3833/N/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_magdag
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-064624   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 099-177273  z dnia:  25/05/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
20/05/2016  (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:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
ppkt. II.2.1)

Zamiast:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
4.235.040 PLN

Powinno być:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
3.823.500 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
INFORMACJE O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 4 Pakiet 4
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
1.951.540 PLN

Powinno być:

CZĘŚĆ NR 4 Pakiet 4
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
1.500.000 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
INFORMACJE O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 5 Pakiet 5
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
574.700 PLN

Powinno być:

CZĘŚĆ NR 5 Pakiet 5
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
90.700 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
INFORMACJE O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 7 Pakiet 7
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
237.000 PLN

Powinno być:

CZĘŚĆ NR 7 Pakiet 7
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
925.000 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
INFORMACJE O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 9 Pakiet 9
pkt.3) Wielkość lub zakres

Powinno być:

CZĘŚĆ NR 9 Pakiet 9
pkt.3) Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT:
200.000 PLN

Szacunkowa wartość bez VAT:
40.000 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
INFORMACJE O CZĘŚCIACH
ZAMÓWIENIA

Zamiast:

CZĘŚĆ NR 10 Pakiet 10
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
310.000 PLN

Powinno być:

CZĘŚĆ NR 10 Pakiet 10
pkt.3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
306.000 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
SEKCJA III : pkt. III.1.1) Wymagane
wadia i gwarancje

Zamiast:

pkt. III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu
przetargowym jest wniesienie
wadium w wysokości 21.177,00,-zł.
Wadium wnoszone jest tylko na
pakiety/części, w których wykonawca
przystąpi do postępowania. Dla
poszczególnych pakietów wadium
wynosi:
I 136,50,-
II 400,50,-
III 1.644,00,-
IV 9.758,00,-
V 2.874,00,-
VI 1.995,00,-
VII 1.185,00,-
VIII 251,00,-
IX 1.000,00,-
X 1.550,00,-
XI 300,00,-
XII 75,00,-
XIII 8,00,-

Powinno być:

pkt. III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu
przetargowym jest wniesienie
wadium w wysokości 19.119,50,-zł.
Wadium wnoszone jest tylko na
pakiety/części, w których wykonawca
przystąpi do postępowania. Dla
poszczególnych pakietów wadium
wynosi:
I 136,50,-
II 401,00,-
III 1.644,00,-
IV 7.500,00,-
V 454,00,-
VI 1.995,00,-
VII 4.625,00,-
VIII 251,00,-
IX 200,00,-
X 1.530,00,-
XI 300,00,-
XII 75,00,-
XIII 8,00,-

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV : Procedura pkt IV.3.3)

Zamiast:

pkt IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania dokumentów
lub dostępu do dokumentów:
30.06.2016r. - 14:30

Powinno być:

pkt IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania dokumentów
lub dostępu do dokumentów:
09.08.2016r - 14:30

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV : Procedura pkt IV.3.4)

Zamiast:

pkt IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
1.7.2016 - 09:00

Powinno być:

pkt IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
10.08.2016 - 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV : Procedura pkt IV.3.8)

Zamiast:

pkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 1.07.2016r. - 11:00

Powinno być:

pkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.08.2016r. - 11:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji,
dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego

Zamiast:
30/06/2016   Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/08/2016   Godzina: 14:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu

Zamiast:
01/07/2016   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2016   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
01/07/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/08/2016   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:
08/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-087600
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