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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:  Szpital Murcki Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 2

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-749 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  jw Tel.: +48 322556130

Osoba do kontaktów:  Halina Kormaniak

E-mail:  zp@szpitalmurcki.pl Faks:  +48 322556337

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpitalmurcki.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: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym
serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w
rozbiciu na pakiety

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym
serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatów w
rozbiciu na pakiety

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696500  
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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)
_____

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Murcki
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-091835   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 134-240426  z dnia:  16/07/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/07/2014  (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.1.1)

Zamiast:

Nazwa nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą:
Dostawa: jednorazowego sprzętu
laboratoryjnego, odczynników
laboratoryjnych wraz z bezpłatnym
serwisowaniem aparatów oraz
odczynników laboratoryjnych wraz z
bezpłatnym użyczeniem aparatów w
rozbiciu na pakiety.

Powinno być:

Nazwa nadana zamówieniu przez
instytucję zamawiającą:
Dostawa: jednorazowego sprzętu
laboratoryjnego, odczynników
laboratoryjnych wraz z bezpłatnym
serwisowaniem aparatów oraz
odczynników laboratoryjnych wraz
z dzierżawą aparatów w rozbiciu na
pakiety.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Dołączenie do oferty:
1. wykazu wykonanych -
wykonywanych głównych dostaw
w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem

Powinno być:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Dołączenie do oferty:
1. wykazu wykonanych -
wykonywanych głównych dostaw
w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem
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dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – zał. nr 4.
Dowodami, o których mowa
powyżej są: poświadczenie (w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw poświadczenie winno
być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem
ostatecznego terminu składania
ofert) lub oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody będą
budzić wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy
były lub miały być wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Spełnieniem warunku będzie
wykazanie co najmniej jednej
dostawy o wartości brutto, w okresie
12 miesięcy, nie niższej niż: w
Pakiecie I – 5800 PLN, w Pakiecie II
– 6500 PLN, w Pakiecie III – 10000
PLN, w Pakiecie IV – 116600 PLN, w
Pakiecie V – 9000 PLN, w Pakiecie
VI – 6000 PLN, w Pakiecie VII –
11500 PLN, w Pakiecie VIII – 23300
PLN, w Pakiecie IX – 134700 PLN, w
Pakiecie X – 10800 PLN, w Pakiecie
XI – 13600 PLN, w Pakiecie XII –
36800 PLN
2. Wykonawca, który chce polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków składa
dokumenty potwierdzające, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia;

dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – zał. nr 4.
Dowodami, o których mowa
powyżej są: poświadczenie (w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw poświadczenie winno
być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem
ostatecznego terminu składania
ofert) lub oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody będą
budzić wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo
innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy
były lub miały być wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Spełnieniem warunku będzie
wykazanie co najmniej jednej
dostawy o wartości brutto, w okresie
12 miesięcy, nie niższej niż: w
Pakiecie I – 5800 PLN, w Pakiecie II
– 6500 PLN, w Pakiecie III – 10000
PLN, w Pakiecie IV – 116600 PLN, w
Pakiecie V – 9000 PLN, w Pakiecie
VI – 6000 PLN, w Pakiecie VII –
11500 PLN, w Pakiecie VIII – 23300
PLN, w Pakiecie IX – 134700 PLN, w
Pakiecie X – 10800 PLN, w Pakiecie
XI – 13600 PLN, w Pakiecie XII –
36800 PLN
2. Wykonawca, który chce polegać
na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków składa
dokumenty potwierdzające, iż
będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia;



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

6 / 7

3. Oświadczenie, że oferowane
wyroby medyczne i/lub wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro
posiadają dokumenty dopuszczające
do obrotu zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami,
4. Metodyka producenta (w j.
polskim) na wszystkie oferowane
odczynniki, kalibratory i kontrole
(w wersji papierowej lub na płycie
CD), oraz dokumenty zawierające
informacje dotyczące parametrów
oferowanych produktów,
5. Dokumenty potwierdzające
walidację odczynników do pracy
na odpowiednim aparacie – jeżeli
dotyczy,
6. Dokumenty potwierdzające
spełnianie zaleceń Instytutu
Hematologii i Transfuzji w
Warszawie dotyczące odczynników
monoklonalnych (Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia
stosownych dokumentów
[równoważnych zaświadczeń]
wydanych przez podmiot inny niż
wskazany w treści SIWZ Instytut
Hematologii i Transfuzjologii w
Warszawie, zgodnie z przepisem § 5
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
[Dz. U. Nr 226, poz. 1817])– dotyczy
Pakietu VI,
7. Projekt harmonogramu dostawy
krwinek – dotyczy Pakietu VI
Dokumenty winny być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca chce
polegać na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone
za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub
te podmioty.

3. Oświadczenie, że oferowane
wyroby medyczne i/lub wyroby
medyczne do diagnostyki in vitro
posiadają dokumenty dopuszczające
do obrotu zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami,
4. Metodyka producenta (w j.
polskim) na wszystkie oferowane
odczynniki, kalibratory i kontrole
(w wersji papierowej lub na płycie
CD), oraz dokumenty zawierające
informacje dotyczące parametrów
oferowanych produktów,
5. Dokumenty potwierdzające
walidację odczynników do pracy
na odpowiednim aparacie – jeżeli
dotyczy,
6. Dokumenty potwierdzające
spełnianie zaleceń Instytutu
Hematologii i Transfuzji w
Warszawie dotyczące odczynników
monoklonalnych (Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia
stosownych dokumentów
[równoważnych zaświadczeń]
wydanych przez podmiot inny niż
wskazany w treści SIWZ Instytut
Hematologii i Transfuzjologii w
Warszawie, zgodnie z przepisem § 5
ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
[Dz. U. Nr 226, poz. 1817])– dotyczy
Pakietu VI,
7. Projekt harmonogramu dostawy
krwinek – dotyczy Pakietu VI
8. Oświadczenie potwierdzone
przez producenta odczynników, że
ISI dla PT oraz wartości kontrolne
dla materiału kontrolnego są
wyznaczone na oferowany aparat –
dotyczy Pakietu X.
Dokumenty winny być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca chce
polegać na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących
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Ocena spełniania warunków
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana na podstawie
żądanych w niniejszym
postępowaniu oświadczeń lub
dokumentów, wg formuły „spełnia -
nie spełnia”

odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów winny być poświadczone
za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub
te podmioty.
Ocena spełniania warunków
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana na podstawie
żądanych w niniejszym
postępowaniu oświadczeń lub
dokumentów, wg formuły „spełnia -
nie spełnia”

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

Zamiast: Powinno być:

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:
07/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-105085
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