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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:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
w Sosnowcu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość:  Sosnowiec Kod pocztowy:  41-219 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  j.w. Tel.: +48 324130131

Osoba do kontaktów:  Izabela Kańkowska

E-mail:  zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl Faks:  +48 324130112

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital.sosnowiec.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 ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO
POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do
wykonywania badań, dostawa odczynników. Zamówienie składa się z 3 części tzw. pakietów, z których każdy
stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów;
Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;
Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze będącym w
posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.3 do
SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej
kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz.
U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po
odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1
raz w miesiącu.
6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów
po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym
zakresie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33696000  
Dodatkowe przedmioty 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)
ZZP-2200-64/12

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_szpital_sc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-095125   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 133-221323  z dnia:  13/07/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/07/2012  (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:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Część nr 1 pkt 5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia: WARUNKI
GRANCZNE ODCZYNNIKI pkt 8.

Zamiast:
8. Planowana częstotliwość
wykonywania kontroli wewnętrznej:
TSH, FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu
(Przy zachowaniu tego samego
numeru LOT kontroli przez okres
1 roku (dla każdego roku) – 2
miesiące kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach
5 x w tygodniu, a następnie w
czasie kolejnych 10 miesięcy na
dwóch poziomach 5 x w tygodniu. W
przypadku 3 poziomów kontroli będą
one wykonywane naprzemiennie.)
Troponina, HBsAg 7x w tygodniu
(Przy zachowaniu tego samego
numeru LOT kontroli przez okres
1 roku (dla każdego roku) – 1
miesiąc kontrola wykonywana będzie
na wszystkich poziomach 7 x w
tygodniu, a następnie w czasie
kolejnych 10 miesięcy na dwóch
poziomach 7 x w tygodniu. W
przypadku 3 poziomów kontroli będą
one wykonywane naprzemiennie).
B12 – 2 x w tygodniu, (Przy
zachowaniu tego samego numeru
LOT kontroli przez okres 1 roku

Powinno być:

8.Planowana częstotliwość
wykonywania kontroli wewnętrznej:
TSH, FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu
(Przy zachowaniu tego samego
numeru LOT kontroli przez okres
1 roku (dla każdego roku) – 2
miesiące kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach
5 x w tygodniu, a następnie w
czasie kolejnych 10 miesięcy na
dwóch poziomach 5 x w tygodniu.
W przypadku trzech poziomów
kontroli będą one wykonywane
naprzemiennie.) Troponina, HBsAg
7x w tygodniu (Przy zachowaniu tego
samego numeru LOT kontroli przez
okres 1 roku (dla każdego roku)
– 1 miesiąc kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach
7 x w tygodniu, a następnie w
czasie kolejnych 11 miesięcy na
dwóch poziomach 7 x w tygodniu.
W przypadku trzech poziomów
kontroli będą one wykonywane
naprzemiennie). B12 – 2 x w
tygodniu, (Przy zachowaniu tego
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(dla każdego roku) – 3 miesiące
kontrola wykonywana będzie
na wszystkich poziomach 2 x w
tygodniu, a następnie w czasie
kolejnych 9 miesięcy na dwóch
lub 3 poziomach (w zależności
od zaoferowanego materiału
kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla
testu potwierdzenia wg potrzeb –
kontrola dodatnia.

samego numeru LOT kontroli przez
okres 1 roku (dla każdego roku) –
3 miesiące kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach 2
x w tygodniu, a następnie w czasie
kolejnych 9 miesięcy na dwóch lub
trzech poziomach ( w zależności
od zaoferowanego materiału
kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla
testu potwierdzenia wg potrzeb –
kontrola dodatnia.
W ostatnim roku trwania
umowy kontrola jakości
wewnątrzlaboratoryjna wykonywana
będzie według następującego
schematu: ,, TSH, FT3, FT4, PSA 5
x w tygodniu (przy zachowaniu tego
samego numeru LOT kontroli przez
okres 1 roku (dla każdego roku) –
2 miesiące kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach
5 x w tygodniu, a następnie w
czasie kolejnych 8 miesięcy na
dwóch poziomach 5 x w tygodniu.
W przypadku trzech poziomów
kontroli będą one wykonywane
naprzemiennie.) Troponina,
HbsAg 7x w tygodniu ( Przy
zachowaniu tego samego numeru
LOT kontroli przez okres 1 roku (dla
każdego roku) – 1 miesiąc kontrola
wykonywana będzie na wszystkich
poziomach 7 x w tygodniu, a
następnie w czasie kolejnych 9
miesięcy na dwóch poziomach 7
x w tygodniu. W przypadku trzech
kontroli będą one wykonywane
naprzemiennie). B12 – 2 x w
tygodniu, ( Przy zachowaniu tego
samego numeru LOT kontroli przez
okres 1 roku (dla każdego roku) –
3 miesiące kontrola wykonywana
będzie na wszystkich poziomach 2
x w tygodniu, a następnie w czasie
kolejnych 7miesięcy na dwóch lub
trzech poziomach ( w zależności
od zaoferowanego materiału
kontrolnego 2 x w tygodniu.). Dla
testu potwierdzenia wg potrzeb –
kontrola dodatnia

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
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Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-105400
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