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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Frączek
Tel.:  +48 914661087
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks:  +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa staplerów i innego sprzętu laparaskopowego
Numer referencyjny: ZP/220/64/18

II.1.2) Główny kod CPV
33162200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa staplerów i innego sprzętu laparaskopowego (dalej „wyroby”) którego
szczegółowy opis, ilości oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4.

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

07/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-121230
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 154-352900
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/08/2018

mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl
www.spsk2-szczecin.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352900-2018:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 4 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej 3
głównych dostaw, których przedmiotem były dostawy wyrobów medycznych do procedur chirurgicznych lub
urologicznych, każda na wartość brutto nie mniejszą niż:
Zadanie 1 110 000,00 PLN
Zadanie 2 108 000,00 PLN
Zadanie 3 49 000,00 PLN
Zadanie 4 18 000,00 PLN
Zadanie 5 6 700,00 PLN
Zadanie 6 9 000,00 PLN
Zadanie 7 2 300,00 PLN
1.3.1. Przez dostawy wyrobów medycznych do procedur chirurgicznych lub urologicznych należy rozumieć
dostawy takich wyrobów jak: staplery, ładunki do staplerów, trokary, dreny do pomp urologicznych, igły do
pęcherza.
1.3.2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może
posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże
pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt
1.2. np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej
dostawy głównej o wartości nie mniejszej 218 000,00 PLN brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy
wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla
danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie
odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.
1.3.3.W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien
być spełniony przed upływem terminu składania oferty.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
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również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik
nr 4 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej 3
głównych dostaw, których przedmiotem były dostawy wyrobów medycznych do procedur chirurgicznych lub
urologicznych, każda na wartość brutto nie mniejszą niż:
Zadanie 1 110 000,00 PLN
Zadanie 2 108 000,00 PLN
Zadanie 3 49 000,00 PLN
Zadanie 4 18 000,00 PLN
Zadanie 5 6 700,00 PLN
Zadanie 6 9 000,00 PLN
Zadanie 7 2 300,00 PLN
1.3.1. Przez dostawy wyrobów medycznych do procedur chirurgicznych lub urologicznych należy rozumieć
dostawy takich wyrobów jak: staplery, ładunki do staplerów, trokary, dreny do pomp urologicznych, igły do
pęcherza.
1.3.1.1.W przypadku składania oferty na zadanie 5 za spełniony warunek Zamawiający uzna dostawy sprzętu
medycznego w ogólnym znaczeniu.
1.3.2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach ta sama dostawa może
posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże
pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach w ppkt
1.2. np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 wówczas może wykazać wykonanie jednej
dostawy głównej o wartości nie mniejszej 218 000,00 PLN brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy
wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla
danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie
odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.
1.3.3.W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien
być spełniony przed upływem terminu składania oferty.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 18/11/2018
Powinno być:
Data: 22/11/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
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Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 25/09/2018
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
a) w przypadku składania ofert na wszystkie zadania 122 130,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa
tysiące sto trzydzieści 00/100)
b) w przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania:
Zadanie 1 45 000,00 zł
Zadanie 2 43 000,00 zł
Zadanie 3 19 600,00 zł
Zadanie 4 7 300,00 zł
Zadanie 5 2 700,00 zł
Zadanie 6 3 600,00 zł
Zadanie 7 930,00 zł
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
3.1. dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur, deklaracji lub innych dokumentów
określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, z wyraźnym zaznaczeniem, których zadań i pozycji
dotyczą, zawierające co najmniej:
- wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu lub uchwytu,
- wskazanie wszystkich oferowanych rozmiarów, typów wyrobów lub uchwytów wraz z ich numerami
katalogowymi (jeśli posiadają numery katalogowe);
- w przypadku składania oferty na zadanie 2 - informacji potwierdzającej że zszywki wykonane są z materiału
umożliwiającego wykonanie badania rezonansu magnetycznego
3.2. materiały informacyjne winny być wystawione przez producenta oferowanego wyrobu/uchwytu bądź jego
autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta
oferowanego wyrobu/uchwytu ma siedzibę poza granicami RP materiały informacyjne winny być załączone
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Na materiałach informacyjnych winien znajdować
się np. znak firmowy (logo) producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, względnie inna
informacja świadcząca o tym, że materiały zawierają dane opracowane przez producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela producenta.
UWAGA:
w przypadku, gdy dokumenty wymienione w ppkt 3.1. nie będą zawierały informacji, o których mowa w ppkt 3.2,
zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta bądź
autoryzowanego przedstawiciela producenta zawierającego wymagane informacje.
Na materiałach informacyjnych winien znajdować się np. znak firmowy (logo) producenta względnie inna
informacja świadcząca o tym, że w/w materiały zawierają dane opracowane przez producenta. Natomiast inne
materiały informacyjne, które zostały wystawione przez producenta na potrzeby prowadzonego postępowania
przetargowego winny być podpisane przez producenta i opatrzone pieczęcią firmową producenta oraz pieczęcią
imienną osoby składającej podpis.


