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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:  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wielicka 265

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-663 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekcja ds zamówień publicznych Tel.: +48 126583979

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Machlowska

E-mail:  zp@usdk.pl Faks:  +48 126581081

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.bip.usdk.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 i uruchomienie wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”

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

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja
Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” Szczegółowy wykaz aparatury
medycznej objętej niniejszym postępowaniem: łóżko szpitalne 37 szt., łóżko szpitalne 8 szt., szafka przyłóżkowa
47 szt., wózek transportowy 4 szt., wózek iniekcyjny 3 szt., wózek opatrunkowy 2 szt., wózek reanimacyjny 1
szt.., stelaż do kroplówek 36 szt.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.10.00.00-5 urządzenia medyczne,
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych
parametrów technicznych załącznik nr 3/1 – 3/….. do siwz. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia
jako parametry "wymagane" są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot
zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z
treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji
2012/2013), zgodny z wyspecyfikowanym, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu
gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty
podpisania protokołu odbioru. Szczegółowe wymagania określone zostały w załącznikach 3/1-3/4 do niniejszej
SIWZ.
3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w
rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Działanie 12.2. "Inwestycje w
infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym"; Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia")"
Projekt „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” oraz
środków Ministerstwa Zdrowia i Gminy Miejskiej Kraków
Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH - 4 GRUPY
GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE REHABILITACYJNE 37 SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT., SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
GRUPA 2. WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA CHORYCH 4 SZT.
GRUPA 3. WÓZEK INIEKCYJNY 3 SZT., WÓZEK OPATRUNKOWY 2 SZT., WÓZEK REANIMACYJNY 1 SZT.
GRUPA 4. STELAŻ DO KROPLÓWEK 36 SZT.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
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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)
EZP-271-2-59/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_regina
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-045937   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 068-113231  z dnia:  06/04/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/04/2013  (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:
II.1.5

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa i uruchomienie
wyposażenia w ramach inwestycji
„Modernizacja Oddziału
Chirurgicznego w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”
Szczegółowy wykaz aparatury
medycznej objętej niniejszym
postępowaniem: łóżko szpitalne
37 szt., łóżko szpitalne 8 szt.,
szafka przyłóżkowa 47 szt., wózek
transportowy 4 szt., wózek iniekcyjny
3 szt., wózek opatrunkowy 2 szt.,
wózek reanimacyjny 1 szt.., stelaż do
kroplówek 36 szt.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
33.10.00.00-5 urządzenia medyczne,
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera - specyfikacja
techniczna - zestawienie
wymaganych parametrów
technicznych załącznik nr 3/1
– 3/….. do siwz. Parametry
opisane w opisie przedmiotu
zamówienia jako parametry

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa i uruchomienie
wyposażenia w ramach inwestycji
„Modernizacja Oddziału
Chirurgicznego w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”
Szczegółowy wykaz aparatury
medycznej objętej niniejszym
postępowaniem: łóżko szpitalne
39 szt., łóżko szpitalne 8 szt.,
szafka przyłóżkowa 47 szt., wózek
transportowy 4 szt., wózek iniekcyjny
3 szt., wózek opatrunkowy 2 szt.,
wózek reanimacyjny 1 szt.., stelaż do
kroplówek 36 szt.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego
Słownika Zamówień CPV:
33.10.00.00-5 urządzenia medyczne,
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera - specyfikacja
techniczna - zestawienie
wymaganych parametrów
technicznych załącznik nr 3/1
– 3/….. do siwz. Parametry
opisane w opisie przedmiotu
zamówienia jako parametry
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"wymagane" są bezwzględnie
wymagane. Nie spełnienie
przez oferowany przedmiot
zamówienia jakiegokolwiek z
parametrów wymaganych spowoduje
odrzucenie oferty, jako niezgodnej
z treścią SIWZ. Oferowany przez
Wykonawcę przedmiot zamówienia
musi być fabrycznie nowy (rok
produkcji 2012/2013), zgodny
z wyspecyfikowanym, musi być
kompletny i po zamontowaniu,
zainstalowaniu, ustawieniu gotowy
do pracy bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji.
3.4. Wymagana przez
Zamawiającego gwarancja na
przedmiot zamówienia - nie mniej
niż 24 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru. Szczegółowe
wymagania określone zostały w
załącznikach 3/1-3/4 do niniejszej
SIWZ.
3.5. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.6. Przez wyroby medyczne,
stanowiące przedmiot zamówienia
należy rozumieć wyroby medyczne w
rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010
r. Zaoferowane wyroby medyczne
muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych
w ustawie o wyrobach medycznych.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Inwestycja objęta niniejszym
postępowaniem finansowana
jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 (Działanie
12.2. "Inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym"; Priorytet XII
"Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu
ochrony zdrowia")"
Projekt „Modernizacja Oddziału
Chirurgicznego w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”
oraz środków Ministerstwa Zdrowia i
Gminy Miejskiej Kraków
Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1
a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Zamawiający może unieważnić

"wymagane" są bezwzględnie
wymagane. Nie spełnienie
przez oferowany przedmiot
zamówienia jakiegokolwiek z
parametrów wymaganych spowoduje
odrzucenie oferty, jako niezgodnej
z treścią SIWZ. Oferowany przez
Wykonawcę przedmiot zamówienia
musi być fabrycznie nowy (rok
produkcji 2012/2013), zgodny
z wyspecyfikowanym, musi być
kompletny i po zamontowaniu,
zainstalowaniu, ustawieniu gotowy
do pracy bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji.
3.4. Wymagana przez
Zamawiającego gwarancja na
przedmiot zamówienia - nie mniej
niż 24 miesiące od daty podpisania
protokołu odbioru. Szczegółowe
wymagania określone zostały w
załącznikach 3/1-3/4 do niniejszej
SIWZ.
3.5. Wymagany minimalny termin
płatności wynosi 60 dni.
3.6. Przez wyroby medyczne,
stanowiące przedmiot zamówienia
należy rozumieć wyroby medyczne w
rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010
r. Zaoferowane wyroby medyczne
muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych
w ustawie o wyrobach medycznych.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Inwestycja objęta niniejszym
postępowaniem finansowana
jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 (Działanie
12.2. "Inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym"; Priorytet XII
"Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu
ochrony zdrowia")"
Projekt „Modernizacja Oddziału
Chirurgicznego w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”
oraz środków Ministerstwa Zdrowia i
Gminy Miejskiej Kraków
Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1
a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Zamawiający może unieważnić
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postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli
środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH - 4 GRUPY
GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 37
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
GRUPA 2. WÓZEK
TRANSPORTOWY DO
PRZEWOŻENIA CHORYCH 4 SZT.
GRUPA 3. WÓZEK INIEKCYJNY 3
SZT., WÓZEK OPATRUNKOWY 2
SZT., WÓZEK REANIMACYJNY 1
SZT.
GRUPA 4. STELAŻ DO
KROPLÓWEK 36 SZT.

postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli
środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH - 4 GRUPY
GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 39
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
GRUPA 2. WÓZEK
TRANSPORTOWY DO
PRZEWOŻENIA CHORYCH 4 SZT.
GRUPA 3. WÓZEK INIEKCYJNY 3
SZT., WÓZEK OPATRUNKOWY 2
SZT., WÓZEK REANIMACYJNY 1
SZT.
GRUPA 4. STELAŻ DO
KROPLÓWEK 36 SZT.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2

Zamiast:

GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 37
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
GRUPA 2. WÓZEK
TRANSPORTOWY DO
PRZEWOŻENIA CHORYCH 4 SZT.
GRUPA 3. WÓZEK INIEKCYJNY 3
SZT., WÓZEK OPATRUNKOWY 2
SZT., WÓZEK REANIMACYJNY 1
SZT.
GRUPA 4. STELAŻ DO
KROPLÓWEK 36 SZT.
Szacunkowa wartość bez VAT: 535
240,60 PLN

Powinno być:

GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 39
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
GRUPA 2. WÓZEK
TRANSPORTOWY DO
PRZEWOŻENIA CHORYCH 4 SZT.
GRUPA 3. WÓZEK INIEKCYJNY 3
SZT., WÓZEK OPATRUNKOWY 2
SZT., WÓZEK REANIMACYJNY 1
SZT.
GRUPA 4. STELAŻ DO
KROPLÓWEK 36 SZT.
Szacunkowa wartość bez VAT: 553
541,96 PLN

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacja o częściach zamówienia
Część nr: 1

Zamiast:

Nazwa: GRUPA 1. ŁÓŻKO
SZPITALNE REHABILITACYJNE
37 SZT., ŁÓŻKO
SZPITALNE ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
3) Wielkość lub zakres
GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 37
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE

Powinno być:

GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 39
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
3) Wielkość lub zakres
GRUPA 1. ŁÓŻKO SZPITALNE
REHABILITACYJNE 39
SZT., ŁÓŻKO SZPITALNE
ELEKTRYCZNE
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WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
Szacunkowa wartość bez VAT: 425
880,60 PLN

WIELOFUNKCYJNE 8 SZT.,
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 47 SZT.
Szacunkowa wartość bez VAT: 430
081,96 PLN

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

Zamiast:
16/05/2013   Godzina: 11:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2013   Godzina: 10:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
16/05/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2013   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:
08/05/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-062055
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