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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670
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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) nr
postępowania DZP/36/2017

Adres pocztowy: ul. Konarskiego 13
Miejscowość: Otwock

Kod pocztowy: 05-400

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 227794031-217

Osoba do kontaktów: Karolina Kęsik
E-mail: dzp@spskgruca.pl

Faks: +48 227794031-477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spskgruca.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z systemem transmisji obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK
im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku DZP/36/2017
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z systemem transmisji
obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
Dostawę, montaż i uruchomienie 4 zestawów lamp operacyjnych:
1.1. Lampa operacyjna dwukopułowa LED, główna czasza lampy z okablowaniem do kamery cyfrowej- szt. 4
1.2. Wielorazowe sterylne uchwyty do lamp bezcieniowych – 48 szt. (12 szt. do każdego zestawu)
Dostawę i instalację mobilnego systemu transmisji obrazu oraz dźwięku z sal operacyjnych:
2.1 Kamera cyfrowa Full HD przygotowana do montażu w każdym z zaoferowanych zestawów lamp (kamera
wyposażona w dwa wymienne uchwyty sterylizowalne umożliwiające zmianę położenia kamery/głowicy lampy
przez operatora) - szt. 1
2.2 Kamera cyfrowa Full HD PTZ do wizualizacji obrazu z sali operacyjnej zamontowana na statywie - szt. 1
2.3 Systemem transmisji obrazu i dźwięku (transmisji obrazu w systemie simplex oraz dźwięku w systemie
duplex) przez sieć LAN na mobilnym wózku z monitorem podglądowym przygotowany do współpracy z każdym
z zaoferowanych zestawów - szt. 1
Ogólny zakres zadań związanych z dostawą bezcieniowych lamp operacyjnych i systemu transmisji obrazu oraz
dźwięku
1. Dostawa do magazynów zamawiającego
2. Transport na miejsce montażu
3. Montaż
4. Uruchomienie
5. Szkolenie personelu odnośnie użytkowania
6. Szkolenie personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej
Jako realizację umowy rozumiemy dostarczenie, montaż instalację i uruchomienie urządzeń oraz
przeprowadzenie następujących szkoleń:
- szkolenie dla obsługi urządzenia – jedno szkolenie
- szkolenie dla personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej i konserwacji – jedno szkolenie.
Po rozpoczęciu użytkowania w ramach gwarancji zamawiający może zażądać w terminie do 12 miesięcy od
daty odbioru przeprowadzenia maksymalnie dwóch dodatkowych szkoleń o wymiarze do 2h godzin każde dla
obsługi.
Wymagany okres gwarancji
- gwarancja 60 miesięcy na wszystkie elementy (nie dotyczy uchwytów sterylnych)
Płatności
Płatność nastąpić może jedynie po zakończeniu realizacji całej umowy - czyli po dostawie, montażu, instalacji i
uruchomieniu urządzeń oraz przeprowadzeniu następujących szkoleń:
- szkolenie dla obsługi urządzenia – jedno szkolenie
- szkolenie dla personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej i konserwacji – jedno szkolenie.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu cenowym, załączniku
nr 6 do siwz - sposób realizacji zamówienia oraz załączniku nr 7 do siwz - tabeli wymaganych parametrów
technicznych.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
31524110

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
DZP/36/2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_spskgruca
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-036822 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 056-104595 z dnia: 21/03/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
17/03/2017 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
— Deklarację zgodności –
dokument wystawiany przez
producenta wyrobu albo jego
upoważnionegoprzedstawiciela.
(dotyczy wszystkich klas wyrobów
medycznych)
— Certyfikat zgodności –
dokument wydawany przez
jednostkę notyfikowaną w
zakresie wyrobówmedycznych,
poświadczający przeprowadzenie
procedur oceny zgodności.
(dotyczy wyrobów
medycznychzakwalifikowanych
do klas: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie
z dyrektywą unijną 98/79wyroby klas
A i B).
Ponadto:
Karty techniczne* zaoferowanych
urządzeń zawierające w
szczególności:

Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
• Deklarację zgodności – dokument
wystawiany przez producenta
wyrobu albo jego upoważnionego
przedstawiciela. (dotyczy wszystkich
klas wyrobów medycznych)
• Certyfikat zgodności – dokument
wydawany przez jednostkę
notyfikowaną w zakresie wyrobów
medycznych, poświadczający
przeprowadzenie procedur oceny
zgodności. (dotyczy wyrobów
medycznych zakwalifikowanych
do klas: I sterylna, I z funkcją
pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie
z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas
A i B).
Ponadto:
Karty techniczne* zaoferowanych
urządzeń zawierające w
szczególności:
nr. katalogowy
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nr. katalogowy
pełną nazwętyp, model
Karty techniczne muszą zawierać
firmowe materiały informacyjne
potwierdzające parametry
techniczneoferowanych urządzeń.
Jako firmowe materiały informacyjne
należy załączyć aktualne
materiały źródłoweproducenta
tj. karty katalogowe, foldery,
prospekty, dane techniczne lub
instrukcje oferowanego sprzętu(w
języku angielskim lub polskim,
w oryginale lub kserokopie
poświadczone za zgodność
z oryginałem)potwierdzające
parametry techniczne oferowanych
urządzeń.
*dokument sporządzony przez
Wykonawcę
Prezentacja zaoferowanych
produktów
1. Zamawiający po weryfikacji
oferty pod względem formalno –
prawnym zaprosi wykonawców,
których ofertyspełniają wymagania
zamawiającego do zaprezentowania
zaoferowanych produktów
2. Prezentacja musi być
przeprowadzona na w pełni
funkcjonalnym sprzęcie tak, aby
możliwe było pokazaniewszystkich
funkcji ujętych w wymaganiach
SIWZ. Prezentowane
funkcjonalności muszą być
pokazane w takisposób, aby w
czasie prezentacji był możliwość
zweryfikowania wszystkich
parametrów i wymagań zgodnie
zzałącznikiem nr 9 do SIWZ
(protokół z prezentacji).
3. Zamawiający nie precyzuje liczby
osób, które mogą uczestniczyć w
prezentacji ze strony wykonawcy.
Każdaz osób reprezentująca
wykonawcę, zobowiązana jest
do przedłożenia stosowanego
pełnomocnictwa.
4. Wykonawcy będą zapraszani do
udziału w prezentacji w kolejności
składania ofert.
5. Prezentacje będą prowadzone w
godzinach 8:00-16:00,
6. W czasie prezentacji obowiązuje
bezwzględny zakaz prowadzenia
dyskusji, zabierania głosu,

pełną nazwę
typ, model
Karty techniczne muszą zawierać
firmowe materiały informacyjne
potwierdzające parametry techniczne
oferowanych urządzeń. Jako
firmowe materiały informacyjne
należy załączyć aktualne materiały
źródłowe producenta tj. karty
katalogowe, foldery, prospekty,
dane techniczne lub instrukcje
oferowanego sprzętu (w języku
angielskim lub polskim, w oryginale
lub kserokopie poświadczone
za zgodność z oryginałem)
potwierdzające parametry techniczne
oferowanych urządzeń.
*dokument sporządzony przez
Wykonawcę
Prezentacja zaoferowanych
produktów
1. Zamawiający po weryfikacji oferty
pod względem formalno – prawnym
zaprosi wykonawców, których oferty
spełniają wymagania zamawiającego
do zaprezentowania zaoferowanych
produktów
2. Prezentacja musi być
przeprowadzona na w pełni
funkcjonalnym sprzęcie tak, aby
możliwe było pokazanie wszystkich
funkcji ujętych w wymaganiach
siwz. Prezentowane funkcjonalności
muszą być pokazane w taki
sposób, aby w czasie prezentacji
był możliwość zweryfikowania
wszystkich parametrów i wymagań
zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz
(protokół z prezentacji).
3. Zamawiający nie precyzuje liczby
osób, które mogą uczestniczyć w
prezentacji ze strony wykonawcy.
Każda z osób reprezentująca
wykonawcę, zobowiązana jest
do przedłożenia stosowanego
pełnomocnictwa.
4. Wykonawcy będą zapraszani do
udziału w prezentacji w kolejności
składania ofert.
5. Prezentacje będą prowadzone w
godzinach 08:00-16:00,
6. W czasie prezentacji obowiązuje
bezwzględny zakaz prowadzenia
dyskusji, zabierania głosu,
zadawania pytań bądź wyjaśniania
wątpliwości.
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zadawaniapytań bądź wyjaśniania 7. Prezentacja stanowi sposób
wątpliwości.
potwierdzenia zgodności przedmiotu
7. Prezentacja stanowi sposób
oferty z wymaganiami siwz, zatem
potwierdzenia zgodności
zaniechanie jej przeprowadzenia, na
przedmiotu oferty z wymaganiami
skutek niestawienia się Wykonawcy
SIWZ, zatemzaniechanie jej
prowadzi do sytuacji, w której
przeprowadzenia, na skutek
niepotwierdzono wymagań
niestawienia się Wykonawcy
dotyczących oferowanych
prowadzi do sytuacji, w
produktów, co obliguje
którejniepotwierdzono wymagań
zamawiającego do odrzucenia oferty
dotyczących oferowanych
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
produktów, co obliguje
ustawy Pzp
zamawiającego do odrzuceniaoferty 8. W trakcie prezentacji zostanie
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
sporządzony protokół (protokół z
ustawy Pzp
prezentacji stanowiący załącznik
8. W trakcie prezentacji zostanie
do siwz). Cała prezentacja zostanie
sporządzony protokół (protokół z
udokumentowana w formie nagrania
prezentacji stanowiący załącznik do video. Nagranie będzie stanowiło
SIWZ).Cała prezentacja zostanie
załącznik do protokołu
udokumentowana w formie nagrania 9. Wykaz elementów do prezentacji
video. Nagranie będzie stanowiło
stanowiących przedmiot zamówienia
załącznik doprotokołu
- czasza lampy na statywie mobilnym
9. Wykaz elementów do prezentacji przygotowana do montażu kamery/
stanowiących przedmiot zamówienia Dopuszczono czaszę lampy bez
— czasza lampy na statywie
statywu mobilnego z możliwością
mobilnym przygotowana do montażu zaprezentowania parametrów
kamery
wymaganych prezentacją.
— kamera do montażu w lampie
- kamera do montażu w lampie
— kamera PTZ
- kamera PTZ
— system transmisji sygnału
- system transmisji sygnału
wizyjnego i audio:
wizyjnego i audio:
elementy sytemu i oprogramowania elementy sytemu i oprogramowania
instalowane na sali operacyjnej
instalowane na sali operacyjnej
elementy systemu i oprogramowania elementy systemu i oprogramowania
instalowane na sali wykładowej
instalowane na sali wykładowej
10. Wykonawca w ramach
10. Wykonawca w ramach
prezentacji musi dostarczyć
prezentacji musi dostarczyć
również sprzęt komputerowy do
również sprzęt komputerowy do
zainstalowaniaoprogramowania,
zainstalowania oprogramowania,
mikrofony głośniki itp. czyli
mikrofony głośniki itp. czyli
wszystkie elementy wymagane
wszystkie elementy wymagane
do uruchomienia systemu
do uruchomienia systemu i
iprzeprowadzenia transmisji.
przeprowadzenia transmisji.
11. Wykonawca musi sporządzić
11. Wykonawca musi sporządzić
wykaz elementów/urządzeń
wykaz elementów/urządzeń
i oprogramowania będących
i oprogramowania będących
przedmiotemprezentacji wraz
przedmiotem prezentacji wraz
z numerami katalogowymi
z numerami katalogowymi
(prezentowane urządzenia muszą
(prezentowane urządzenia muszą
być zgodne pod względem typu
być zgodne pod względem typu i
imodelu z oferowanymi w ofercie). modelu z oferowanymi w ofercie).
Wykaz będzie stanowił załącznik do Wykaz będzie stanowił załącznik do
protokołu z prezentacji.
protokołu z prezentacji.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
28/04/2017 Godzina: 09:45
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
02/05/2017 Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

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

Powinno być:
02/05/2017 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
28/04/2017 Godzina: 10:00
(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:
07/04/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-047516
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