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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161914-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Urządzenia medyczne
2018/S 073-161914

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 045-097846)

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

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Skrycka
Tel.:  +48 632404133
E-mail: szp@szpital-konin.pl 
Faks:  +48 632404134
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-konin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb WSZ w Koninie w ramach projektu:„Remont
estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karetek oraz doposażenie SOR WSZ w Koninie".
Numer referencyjny: WSZ-EP-2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie:
Pakiet nr 1 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem – 1 szt;
Pakiet nr 2 – Zestaw do intubacji z wyposażeniem – 2 zestawy;
Pakiet nr 3 – Pompy infuzyjne – 5 szt;
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Pakiet nr 4 – Monitor pacjenta z modułem pomiarowego rzutu minutowego serca metodą PiCCO i czujnikiem
pomiaru temp. głębokiej – 2 szt;
Pakiet nr 5 – Butla tlenowa 2 litrowa z reduktorem – 4 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-2/2018 - zestawienie
wymaganych parametrów technicznych.

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

09/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-097846

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie:Pakiet nr 1 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z
wyposażeniem – 1 szt;
Pakiet nr 2 – Zestaw do intubacji z wyposażeniem – 2 zestawy;
Pakiet nr 3 – Pompy infuzyjne – 5 szt;
Pakiet nr 4 – Monitor pacjenta z modułem pomiarowego rzutu minutowego serca metodą PiCCO i czujnikiem
pomiaru temp. głębokiej – 2 szt;
Pakiet nr 5 – Butla tlenowa 2 litrowa z reduktorem – 4 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-2/2018 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie: Pakiet nr 1 – Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z
wyposażeniem – 1 szt;
Pakiet nr 2 – Zestaw do intubacji z wyposażeniem – 2 zestawy;
Pakiet nr 2A – Akcesoria do zestawu do intubacji – Maska krtaniowa LMA – 2 zestawy, Rurka intubacyjna – 2
zestawy, Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii – 2 zestawy,
Pakiet nr 3 – Pompy infuzyjne – 5 szt; Pakiet nr 4 – Monitor pacjenta z modułem pomiarowego rzutu
minutowego serca metodą PiCCO i czujnikiem pomiaru temp. głębokiej – 2 szt;
Pakiet nr 5 – Butla tlenowa 2 litrowa z reduktorem – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-2/2018 – zestawienie wymaganych parametrów technicznych.
Numer sekcji: III.1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12. Wymagania dotyczące wadium
12.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet numer 1 – 1 668,00 PLN.
Pakiet numer 2 – 372,00 PLN.
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Pakiet numer 3 – 372,00 PLN.
Pakiet numer 4 – 1 482,00 PLN.
Pakiet numer 5 – 112,00 PLN.
12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027
0000 1102 1312 6414
Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
1. powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
2. powinno być wystawione na Zamawiającego
3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być
bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.
ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy.
12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
9 / 11 w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę lub nr
pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
12. Wymagania dotyczące wadium
12.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
– Pakiet nr 1 – 1 668,00 PLN;
– Pakiet numer 2 – 222,00 PLN;
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– Pakiet numer 2A– 150,00 PLN;
– Pakiet numer 3 – 372,00 PLN;
– Pakiet numer 4 – 1 482,00 PLN;
– Pakiet numer 5 – 112,00 PLN.
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414. Wadium musi być
wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:
1. powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
2. powinno być wystawione na Zamawiającego
3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być
bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.
ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy.
12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
9 / 11 w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę lub nr
pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.
Numer sekcji: II.2.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Powinno być:
Pakiet 2A – Akcesoria do zestawu do intubacji
Maska krtaniowa LMA – 2 zestawy
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Rurka intubacyjna – 2 zestawy
Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii – 2 zestawy
Numer sekcji: II.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV
Zamiast:
Powinno być:
33100000
Numer sekcji: II.2.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług
Zamiast:
Powinno być:
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacji realizacji:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Numer sekcji: II.2.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – Pakiet nr 2A – Akcesoria do zestawu do intubacji
– Maska krtaniowa LMA – 2 zestawy;
– Rurka intubacyjna – 2 zestawy;
— Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii – 2 zestawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-2/2018– zestawienie
wymaganych parametrów technicznych który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego
www.szpital-konin.pl
Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Powinno być:
Kryteria określone poniżej:
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20;
Kryterium jakości – Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20;
Cena – Waga: 60.
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Powinno być:
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: II.2.10)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ofertach wariantowych
Zamiast:
Powinno być:

www.szpital-konin.pl
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Numer sekcji: II.2.11)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Powinno być:
Opcje: nie
Numer sekcji: II.2.13)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:
Powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0205/17-00/39/2017/1479
Numer sekcji: II.2.14)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
Termin dostawy maks. do 35 dni od daty zwarcia umowy (w zależności od złożonej oferty). Zamówienia jest
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


