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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP.26.40/2018
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Olimpia Jobda
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Kod NUTS: PL7
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych
Numer referencyjny: DZP.26.40/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33183200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych
2. Zamówienie zostało podzielone na 10 pakietów i obejmuje:
nr pakietu nazwa pakietu
1 Gwóźdź typu Gamma długi
2 Płyta do zespoleń dalszego końca kości promieniowej
3 Zestaw do złamań okołoprotezowych
4 Klamry kostne
5 Endoproteza odwrócona stawu ramiennego
6 Gwoździe krętarzowe
7 Płyty do zespoleń miednicy
8 Zestaw do stabilizacji zewnętrznej typu "R" prof. Konzala
9 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką dwumobilną
10 Płyta ósemkowa
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Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spskgruca
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059117
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171184
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

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: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Inforemacje dodatkowe- dotyczy wadium
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:
nr pakietu nazwa pakietu Wadium
1 Implant do szycia łąkotki 111,00
2 Implant mocując do kości piszczelowej w rekonstrukcji ACL 236,10
3 Substytut tkanki kostnej 1 840,00
4 System implantacji głowy endoprotezy stawu biodrowego 624,00
5 Płytki do zespolenia kości śródstopia 1 525,20
6 Płytki do nasady dalszej kości ramiennej grzbietowo-boczne 2 030,00
7 Płyty do miednicy 2 520,00
8 Gwóźdź do kości piszczelowej 1 522,80
9 Endoproteza stawu ramiennego urazowo-rekonstrukcyjna 6 560,19
10 Śruba do tenodezy ścięgna, drut do przesuwania szwów 268,16
11 Drut prowadzący z nitinolu 96,00
12 Implanty rewizyjne do uzupełniania ubytków kostnych panewki stawu biodrowego ze śrubami 1 156,00
13 Zaciski do linek stalowych stosowanych w systemach stabilizacji złamań okołoprotezowych 36,00
14 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu guzik 2 580,00
15 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu śruba interferencyjna niewchłanialna 2 380,00
16 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu kotwica bezwęzłowa 2 752,00dokładne zasady
dotyczącewniesienia wadium zostały opisane w pkt IX SIWZ
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
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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.
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa
Krajowegozsiedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie:
„Wadiumwpostępowaniu – DZP.26.44/2018".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
narachunkubankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj.
przedupływemdnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszoneprzezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnejkwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczetzabezpieczenianależytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:
nr pakietu nazwa pakietu Wadium
1 Implant do szycia łąkotki 111,00
2 Implant mocując do kości piszczelowej w rekonstrukcji ACL 236,10
3 Substytut tkanki kostnej 1 840,00
4 System implantacji głowy endoprotezy stawu biodrowego 624,00
5 Płytki do zespolenia kości śródstopia 1 525,20
6 Płytki do nasady dalszej kości ramiennej grzbietowo-boczne 2 030,00
7 Płyty do miednicy 2 520,00
8 Gwóźdź do kości piszczelowej 1 522,80
9 Endoproteza stawu ramiennego urazowo-rekonstrukcyjna 2 677,39
10 Śruba do tenodezy ścięgna, drut do przesuwania szwów 344,88
11 Drut prowadzący z nitinolu 96,00
12 Implanty rewizyjne do uzupełniania ubytków kostnych panewki stawu biodrowego ze śrubami 1 156,00
13 Zaciski do linek stalowych stosowanych w systemach stabilizacji złamań okołoprotezowych 36,00
14 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu guzik 2 580,00
15 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu śruba interferencyjna niewchłanialna 2 380,00
16 Implant do rekonstrukcji więzadłowych typu kotwica bezwęzłowa 2 752,00dokładne zasady
dotyczącewniesienia wadium zostały opisane w pkt IX SIWZ
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa
Krajowegozsiedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie:
„Wadiumwpostępowaniu – DZP.26.44/2018".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
narachunkubankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj.
przedupływemdnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszoneprzezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnejkwotywadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na
poczetzabezpieczenianależytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: Pakiet nr 9 - Endoproteza stawu ramiennego urazowo-rekonstrukcyjna
Zamiast:
Wadium 6 560,19 PLN.
Powinno być:
Wadium 2 677,39 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: Pakiet nr 10 - Śruba do tenodezy ścięgna, drut do przesuwania szwów
Zamiast:
Wadium 268,19 PLN.
Powinno być:
Wadium 344,88 PLN.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

