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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43929-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne
2018/S 021-043929

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 015-030300)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Jaworska-Pietraszko
Tel.:  +48 618419294
E-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i
leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” doposażenie pracowni patomorfologii
Numer referencyjny: PN-53/17

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w celu doposażenia pracowni patomorfologii. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 4 części. Wykonawca może składać ofertę do wszystkich części zamówienia.
Część nr 1 – obejmuje dostawę urządzeń do laboratoryjnego opracowania materiału tkankowego (do
uzyskania preparatu mikroskopowego) Procesor tkankowy, modułowe centrum do zatapiania tkanek, drukarka
preparatów, mikrotom saneczkowy, łaźnia wodna, barwiarka automatyczna, zaklejarka, kriostat. Część nr 2 –
obejmuje dostawę urządzeń: mikroskopów histologicznych. Część nr 3 – obejmuje dostawę aparatu do reakcji
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immunohistochemicznych (barwiarka immunohistochemiczna. Część nr 4 – obejmuje dostawę urządzeń:
Inkubator laboratoryjny z płaszczem wodnym, suszarka laboratoryjna, waga analityczna, wentylowana szafa na
odczynniki chemiczne.
Zamawiający informuje, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 015-030300

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w celu doposażenia pracowni patomorfologii. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 4 części. Wykonawca może składać ofertę do wszystkich części zamówienia.
Część nr 1 – obejmuje dostawę urządzeń do laboratoryjnego opracowania materiału tkankowego (do
uzyskania preparatu mikroskopowego) Procesor tkankowy, modułowe centrum do zatapiania tkanek, drukarka
preparatów, mikrotom saneczkowy, łaźnia wodna, barwiarka automatyczna, zaklejarka, kriostat. Część nr
2 –obejmuje dostawę urządzeń: mikroskopów histologicznych. Część nr 3 – obejmuje dostawę aparatu
do reakcji immunohistochemicznych (barwiarka immunohistochemiczna. Część nr 4 – obejmuje dostawę
urządzeń:Inkubator laboratoryjny z płaszczem wodnym, suszarka laboratoryjna, waga analityczna, wentylowana
szafa na odczynniki chemiczne.
Zamawiający informuje, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w celu doposażenia pracowni patomorfologii. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 5 części.
Część nr 1 – obejmuje dostawę urządzeń do laboratoryjnego opracowania materiału tkankowego (do uzyskania
preparatu mikroskopowego) Procesor tkankowy, modułowe centrum do zatapiania tkanek, drukarka preparatów,
mikrotom saneczkowy, łaźnia wodna, barwiarka automatyczna, zaklejarka, kriostat.
Część nr 2 – obejmuje dostawę urządzeń: mikroskopów histologicznych (2 szt.).
Część nr 3 – obejmuje dostawę aparatu do reakcji immunohistochemicznych (barwiarka
immunohistochemiczna.
Część nr 4 – obejmuje dostawę urządzeń:Inkubator laboratoryjny z płaszczem wodnym, suszarka laboratoryjna,
waga analityczna, wentylowana szafa na odczynniki chemiczne.
Część nr 5 –obejmuje dostawę urządzeń: mikroskop histologiczny (1 szt.)
Zamawiający informuje, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:
Część nr 2 – obejmuje dostawę 3 kompletów mikroskopów
Powinno być:
Część nr 2 – obejmuje dostawę 2 kompletów mikroskopów
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla cz. 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, minimum jedną dostawę sprzętu obejmującego swym zakresem urządzenia do diagnostyki
histopatologicznej i/lub histochemicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto;
Dla cz. 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu obejmującego swym zakresem mikroskopy lub mikroskopy z
wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto;
Dla cz. 3 - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał,a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu
obejmującego swym zakresem barwiarki o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla cz. 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, minimum jedną dostawę sprzętu obejmującego swym zakresem urządzenia do diagnostyki
histopatologicznej i/lub histochemicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto;
Dla cz. 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu obejmującego swym zakresem mikroskopy lub mikroskopy z
wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto;
Dla cz. 3 - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał,a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu
obejmującego swym zakresem barwiarki o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.
Dla cz. 5 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, minimum jedna dostawę sprzętu obejmującego swym zakresem mikroskopy lub mikroskopy z
wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto;
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do cz. 2 i 5 Zamawiający uzna warunek za spełniony dla tych
części, gdy Wykonawca wykaże wykonanie dostawy o wartości najwyższej spośród części na które składa
ofertę
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla cz. 1 – 10 000 PLN; dla cz. 2 – 3 000 PLN; dla cz. 3 – 3 000 PLN;
dla cz. 4 – 500 PLN.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla cz. 1 – 10 000 PLN; dla cz. 2 – 3 000 PLN; dla cz. 3 – 3 000 PLN;
dla cz. 4 – 500 PLN, dla cz. 5 – 1 500 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Informacje dotyczące części nr 5
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
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Dostawa mikroskopu
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań, ul. Polna 33.
II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 5 – obejmuje dostawę 1 kompletu mikroskopu.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/04/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.02.00-00-0055/16
II.2.14) Informacje dodatkowe


