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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 Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-913 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Szpital Specjalistyczny im. S.
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, pawilon C, pokój nr
2 - Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: +48 126229487

Osoba do kontaktów:  Patrycja Masłoń

E-mail:  zpubl@interia.pl Faks:  +48 126444756

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zeromski-szpital.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:
Dzierżawa systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dostawą zestawów operacyjnych do witrektomii
tylnej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dostawą
zestawów operacyjnych do witrektomii tylnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
1.1. do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych.
2. Aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2015), kompletny i po
uruchomieniu gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje
bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych
usług medycznych..
3. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb,
III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych.
4. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić sprzęt, maksymalnie w terminie
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy oraz przeszkolić personel Zamawiającego (10 osób) w zakresie obsługi
i eksploatacji sprzętu w terminie do 7 dni od daty uruchomienia aparatu.
5. Dostawa i uruchomienie sprzętu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (potwierdzone
protokołem przekazania do użytkowania przez Zamawiającego i Wykonawcę) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zestawy operacyjne do witrektomii tylnej mają być jałowe, jednorazowe oraz muszą być kompatybilne
z oferowanym sprzętem.
7. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych zestawów powinien wynosić 18 miesięcy od daty
dostawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości zestawów, niż określone w załączniku 1.1.
do SIWZ, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
9. Czynsz dzierżawy obejmuje:
Koszt wszelkich części, elementów itp. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji sprzętu;
Dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego;
Uruchomienie aparatu;
Szkolenie personelu Zamawiającego;
Pełen serwis aparatu przez czas trwania umowy (obejmuje: naprawy awarii niezawinionych przez
użytkownika wraz z wymianą zużytych lub uszkodzonych podzespołów, robociznę, koszty dojazdu do siedziby
Zamawiającego, zapewnienie aparatu zastępczego, gdy zajdzie taka potrzeba);
min. 1 przegląd sprzętu na rok (chyba że producent zaleca częściej) wraz z ewentualną wymianą części i
materiałów zalecanych przez producenta w trakcie przeglądu, koszty dojazdu, robociznę
10. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) wymagania dotyczące serwisu:
Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski;
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm. ). Ponadto na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym
5 dniowym terminie Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników wykonujących
prace serwisowe.
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możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok
czas podjęcia naprawy przez serwis: nie dłużej niż 24 h od momentu zgłoszenia;
maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia: 24
h;
Dostarczenie aparatu zastępczego, gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 24 h od
chwili przyjęcia zgłoszenia awarii
b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi aparatu w języku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej wraz z dostawą aparatu

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
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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)
ZP 24/2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-084422   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 123-225006  z dnia:  30/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/06/2015  (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.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa systemu do witrektomii i
fakoemulsyfikacji wraz z dostawą
zestawów operacyjnych do
witrektomii tylnej. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1.1. do
SIWZ – Zestawienie parametrów
technicznych.
2. Aparat do witrektomii i
fakoemulsyfikacji ma być fabrycznie
nowy (rok produkcji 2015),
kompletny i po uruchomieniu gotowy
do funkcjonowania bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji,
gwarantuje bezpieczeństwo
pacjentów oraz personelu
medycznego, a także zapewnia
wymagany poziom świadczonych
usług medycznych..
3. Zaoferowany sprzęt musi spełniać
wymagania ustawy z dnia 20.5.2010
r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa systemu do witrektomii i
fakoemulsyfikacji wraz z dostawą
zestawów operacyjnych do
witrektomii tylnej. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1.1. do
SIWZ – Zestawienie parametrów
technicznych.
2. Aparat do witrektomii i
fakoemulsyfikacji ma być fabrycznie
nowy (rok produkcji 2015),
kompletny i po uruchomieniu gotowy
do funkcjonowania bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji,
gwarantuje bezpieczeństwo
pacjentów oraz personelu
medycznego, a także zapewnia
wymagany poziom świadczonych
usług medycznych..
3. Zaoferowany sprzęt musi spełniać
wymagania ustawy z dnia 20.5.2010
r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 ze zm) tj. posiadać
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wpisy i świadectwa wydane przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE
producenta (dotyczy wszystkich klas
wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej
(dotyczy klasy wyrobu medycznego:
I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa,
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/
wniosek do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
4. Wykonawca w ramach
zamówienia zobowiązany jest
dostarczyć i uruchomić sprzęt,
maksymalnie w terminie do 6 tygodni
od dnia podpisania umowy oraz
przeszkolić personel Zamawiającego
(10 osób) w zakresie obsługi i
eksploatacji sprzętu w terminie do 7
dni od daty uruchomienia aparatu.
5. Dostawa i uruchomienie sprzętu
nastąpi w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego (potwierdzone
protokołem przekazania do
użytkowania przez Zamawiającego
i Wykonawcę) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Zestawy operacyjne do witrektomii
tylnej mają być jałowe, jednorazowe
oraz muszą być kompatybilne z
oferowanym sprzętem.
7. Minimalny okres przydatności
do użycia oferowanych zestawów
powinien wynosić 18 miesięcy od
daty dostawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamówienia mniejszej
ilości zestawów, niż określone
w załączniku 1.1. do SIWZ, w
przypadku zmniejszenia się jego
zapotrzebowania.
9. Czynsz dzierżawy obejmuje:
Koszt wszelkich części, elementów
itp. niezbędnych dla prawidłowej
eksploatacji sprzętu; Dostawę
sprzętu do siedziby Zamawiającego;
Uruchomienie aparatu;
Szkolenie personelu
Zamawiającego;
Pełen serwis aparatu przez czas
trwania umowy (obejmuje: naprawy
awarii niezawinionych przez

wpisy i świadectwa wydane przez
uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE
producenta (dotyczy wszystkich klas
wyrobu medycznego),
b) certyfikat jednostki notyfikującej
(dotyczy klasy wyrobu medycznego:
I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa,
IIb, III),
c) zgłoszenie/powiadomienie/
wniosek do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
4. Wykonawca w ramach
zamówienia zobowiązany jest
dostarczyć i uruchomić sprzęt,
maksymalnie w terminie do 6 tygodni
od dnia podpisania umowy oraz
przeszkolić personel Zamawiającego
(10 osób) w zakresie obsługi i
eksploatacji sprzętu w terminie do 7
dni od daty uruchomienia aparatu.
5. Dostawa i uruchomienie sprzętu
nastąpi w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego (potwierdzone
protokołem przekazania do
użytkowania przez Zamawiającego
i Wykonawcę) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
6. Zestawy operacyjne do witrektomii
tylnej mają być jałowe, jednorazowe
oraz muszą być kompatybilne z
oferowanym sprzętem.
7. Minimalny okres przydatności
do użycia oferowanych zestawów
powinien wynosić ¾ nominalnego
okresu ważności zestawu od chwili
daty dostawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamówienia mniejszej
ilości zestawów, niż określone
w załączniku 1.1. do SIWZ, w
przypadku zmniejszenia się jego
zapotrzebowania.
9. Czynsz dzierżawy obejmuje:
Koszt wszelkich części, elementów
itp. niezbędnych dla prawidłowej
eksploatacji sprzętu; Dostawę
sprzętu do siedziby Zamawiającego;
Uruchomienie aparatu;
Szkolenie personelu
Zamawiającego;
Pełen serwis aparatu przez czas
trwania umowy (obejmuje: naprawy
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użytkownika wraz z wymianą
zużytych lub uszkodzonych
podzespołów, robociznę, koszty
dojazdu do siedziby Zamawiającego,
zapewnienie aparatu zastępczego,
gdy zajdzie taka potrzeba); min. 1
przegląd sprzętu na rok (chyba że
producent zaleca częściej) wraz
z ewentualną wymianą części
i materiałów zalecanych przez
producenta w trakcie przeglądu,
koszty dojazdu, robociznę.
10. Warunki dodatkowe dotyczące
przedmiotu zamówienia:
a) wymagania dotyczące serwisu:
Wykonawca zapewni autoryzowany
serwis gwarancyjny na terenie
Polski;
Wykonawca zapewni serwis
gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust.
4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107
poz. 679 ze zm. ). Ponadto na
każde żądanie Zamawiającego
w nieprzekraczalnym 5 dniowym
terminie Wykonawca przedłoży
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
pracowników wykonujących prace
serwisowe, możliwość zgłoszeń
24 godz/dobę, 365 dni/rok czas
podjęcia naprawy przez serwis:
nie dłużej niż 24 h od momentu
zgłoszenia; maksymalny czas
usunięcia zgłoszonych usterek i
wykonania napraw, licząc od chwili
przyjęcia zgłoszenia: 24h;
Dostarczenie aparatu zastępczego,
gdy przewidywany lub faktyczny
czas naprawy sprzętu przekroczy 24
h od
chwili przyjęcia zgłoszenia awarii.
b) Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu instrukcję obsługi
aparatu w języku polskim w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z
dostawą aparatu.

awarii niezawinionych przez
użytkownika wraz z wymianą
zużytych lub uszkodzonych
podzespołów, robociznę, koszty
dojazdu do siedziby Zamawiającego,
zapewnienie aparatu zastępczego,
gdy zajdzie taka potrzeba); min. 1
przegląd sprzętu na rok (chyba że
producent zaleca częściej) wraz
z ewentualną wymianą części
i materiałów zalecanych przez
producenta w trakcie przeglądu,
koszty dojazdu, robociznę.
10. Warunki dodatkowe dotyczące
przedmiotu zamówienia:
a) wymagania dotyczące serwisu:
Wykonawca zapewni autoryzowany
serwis gwarancyjny na terenie
Polski;
Wykonawca zapewni serwis
gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust.
4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107
poz. 679 ze zm. ). Ponadto na
każde żądanie Zamawiającego
w nieprzekraczalnym 5 dniowym
terminie Wykonawca przedłoży
dokumenty potwierdzające
kwalifikacje
pracowników wykonujących prace
serwisowe; możliwość zgłoszeń
24 godz/dobę, 365 dni/rok; czas
podjęcia naprawy przez serwis:
nie dłużej niż 24 h od momentu
zgłoszenia; maksymalny czas
usunięcia zgłoszonych usterek i
wykonania napraw, licząc od chwili
przyjęcia zgłoszenia: 48 h;
Dostarczenie aparatu zastępczego,
gdy przewidywany lub faktyczny
czas naprawy sprzętu przekroczy 48
h od
chwili przyjęcia zgłoszenia awarii.
b) Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu instrukcję obsługi
aparatu w języku polskim w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z
dostawą aparatu.

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

Zamiast:
05/08/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/08/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

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

Zamiast:
05/08/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/08/2015   Godzina: 11:30
(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:
20/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-096532
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