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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.26.58/2018
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 implantów ortopedycznych
Numer referencyjny: DZP.26.58/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33183100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów ortopedycznych
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów i obejmuje:
nr pakietu nazwa pakietu
1 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej
2 Płyta anatomiczna do artodezy nadgarstka
3 Płyty czworoboczne do złamań w obrębie miednicy
4 Kable z płytami do złamań okołoprotezowych
5 Płyty do miednicy
6 Stabilizacja transpedikularna
Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego
zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru z

2/6

zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania
finansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.
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. 2
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spskgruca
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-080292
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 104-237081
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/05/2018

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja II: Przedmiot
Zamiast:
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów ortopedycznych
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 pakietów i obejmuje:
Nr pakietu nazwa pakietu.
1 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej
2 Płyta anatomiczna do artodezy nadgarstka
3 Płyty czworoboczne do złamań w obrębie miednicy
4 Kable z płytami do złamań okołoprotezowych
5 Płyty do miednicy
6 Stabilizacja transpedikularna
Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia
faktycznegozapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym
towaru zzastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości
zobowiązaniafinansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisamiustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2.
Powinno być:
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa implantów ortopedycznych
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2. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów i obejmuje:
Nr pakietu nazwa pakietu.
1 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej
2 Płyta anatomiczna do artodezy nadgarstka
3 Płyty czworoboczne do złamań w obrębie miednicy
4 Kable z płytami do złamań okołoprotezowych
5 Płyty do miednicy
6 Stabilizacja transpedikularna
7 Płyty do miednicy
Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia faktycznego
zapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym towaru
zzastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości zobowiązania
finansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2.
Numer sekcji: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja II: Przedmiot
Zamiast:
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Powinno być:
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 7
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Zamiast:
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wadium 10 013,70 PLN.
Powinno być:
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wadium 9 666,30 PLN.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Zamiast:
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:
Nr pakietu nazwa pakietu Wadium.
1 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej 1 159,60

4/6

2 Płyta anatomiczna do artodezy nadgarstka 247,80
3 Płyty czworoboczne do złamań w obrębie miednicy 291,60
4 Kable z płytami do złamań okołoprotezowych 3 302,24
5 Płyty do miednicy 10 013,70
6 Stabilizacja transpedikularna 206,96
Dokładne zasady dotyczące wniesienia 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,
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 Krajowego
zsiedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
wpostępowaniu – DZP.26.58/2018”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunkubankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływemdnia 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 zgłoszone
przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwotywadium 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 poczet
zabezpieczenianależytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
Powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:
Nr pakietu nazwa pakietu Wadium.
1 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej 1 159,60
2 Płyta anatomiczna do artodezy nadgarstka 247,80
3 Płyty czworoboczne do złamań w obrębie miednicy 291,60
4 Kable z płytami do złamań okołoprotezowych 3 302,24
5 Płyty do miednicy 9 666,30
6 Stabilizacja transpedikularna 206,96
7 Płyty do miednicy 347,40
Dokładne zasady dotyczące wniesienia 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,
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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.
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 Krajowego
zsiedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
wpostępowaniu – DZP.26.58/2018”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunkubankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływemdnia 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 zgłoszone
przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwotywadium 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 poczet
zabezpieczenianależytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Należy dodać do sekcji II pakiet nr 7
II.2.4)
Opis zamówienia:
Płyty do miednicy.
Zamawiający informuje, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność przewidzenia
faktycznegozapotrzebowania zastrzega sobie prawo przesunięć w zakresie rzeczowym i ilościowym
towaru zzastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą skutkować przekroczeniem wysokości
zobowiązaniafinansowego określonego w ofercie oraz zawartej umowie.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisamiustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).
Wykonawca może zaoferować w ramach danego pakietu asortyment od jednego, tego samego
producenta.Zamawiający nie dopuszcza tworzenia hybrydy endoprotez z elementów, które zostały wytworzone
przezróżnych producentów.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A
doSIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wadium 347,40 PLN.

