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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6994-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 005-006994
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 228-474725)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
Tel.: +48 914800778
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Faks: +48 914800769
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Numer referencyjny: DZ-262-49/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 15 zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 228-474725

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 15 zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 17 zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 2 011 072.98 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 2 008 982.98 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 240 172.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 238 082.00 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 359 464.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 335 652.00 PLN
Numer sekcji: II.2.6
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Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 183 652.36 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 105 320.00 PLN
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
A. Doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w których zamawiający ustanowił niniejszy
warunek– zrealizowaniem przynajmniej jednego zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi
zamówienia.Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę
jednorazowych materiałów medycznych o wartości:
a) w zakresie zadania nr 1 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
b) w zakresie zadania nr 2 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
c) w zakresie zadania nr 3 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
d) w zakresie zadania nr 4 – 300 000,00 zł brutto każdy z nich
e) w zakresie zadania nr 5 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
f) w zakresie zadania nr 6 – 120 000,00 zł brutto każdy z nich,
g) w zakresie zadania nr 7 – 50 000,00 zł brutto każdy z nich,
h) w zakresie zadania nr 8 – 200 000,00 zł brutto każdy z nich,
i) w zakresie zadania nr 9 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
j) w zakresie zadania nr 10 – 40 000,00 zł brutto każdy z nich,
k) w zakresie zadania nr 11 – 90 000,00 zł brutto każdy z nich,
l) w zakresie zadania nr 12 – 100 000,00 zł brutto każdy z nich,
m) w zakresie zadania nr 13 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
n) w zakresie zadania nr 14 – zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
o) w zakresie zadania nr 15 – 30 000,00 zł brutto każdy z nich,
Powinno być:
A. Doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia wykażą się – w zakresie zadań, w których Zamawiający ustanowił niniejszy warunek
– zrealizowaniem przynajmniej jednego zamówienia (kontraktu) odpowiadającego przedmiotowi zamówienia.
Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć dostawę jednorazowych
akcesoriów i materiałów zużywalnych o wartości:
a) w zakresie zadania nr 1 – 50 000,00 PLN brutto każdy z nich,
b) w zakresie zadania nr 2 – 50 000,00 PLN brutto każdy z nich,
c) w zakresie zadania nr 3 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
d) w zakresie zadania nr 4 – 300 000,00 PLN brutto każdy z nich
e) w zakresie zadania nr 5 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
f) w zakresie zadania nr 6 – 120 000,00 PLN brutto każdy z nich,
g) w zakresie zadania nr 7 – 50 000,00 PLN brutto każdy z nich,
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h) w zakresie zadania nr 8 – 190 000,00 PLN brutto każdy z nich,
i) w zakresie zadania nr 9 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
j) w zakresie zadania nr 10 – 40 000,00 PLN brutto każdy z nich,
k) w zakresie zadania nr 11 – 90 000,00 PLN brutto każdy z nich,
l) w zakresie zadania nr 12 – 60 000,00 PLN brutto każdy z nich,
m) w zakresie zadania nr 13 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
n) w zakresie zadania nr 14 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału,
o) w zakresie zadania nr 15 – 30 000,00 PLN brutto każdy z nich,
p) w zakresie zadania nr 16 – 40 000,00 PLN brutto każdy z nich,
q) w zakresie zadania nr 17 – Zamawiający nie ustanawia warunku udziału.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 mcy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.
2.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstawwykluczeniawykonawcówz
postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczeniew formiejednolitegodokumentu
wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie Wysokość wadium
Zadanie nr 1 1 800,00 zł
Zadanie nr 2 1 900,00 zł
Zadanie nr 3 400,00 zł
Zadanie nr 4 10 300,00 zł
Zadanie nr 5 300,00 zł
Zadanie nr 6 4 800,00 zł
Zadanie nr 7 1 900,00 zł
Zadanie nr 8 7 100,00 zł
Zadanie nr 9 200,00 zł
Zadanie nr 10 1 600,00 zł
Zadanie nr 11 3 600,00 zł
Zadanie nr 12 3 600,00 zł
Zadanie nr 13 400,00 zł
Zadanie nr 14 400,00 zł
Zadanie nr 15 1 200,00 zł
RAZEM 39 500,00 zł
2. Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
3. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
IV. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. I i II wykonawca zobowiązany
jestprzedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego
wogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,
9) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem–
wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a
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w przypadku innych form wniesienia wadium – kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność
zoryginałem; albo dokument wadialny,
10) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ,
3. Dokumenty przedmiotowe – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne –
zgodnie zpunktami 14-16 Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest w sposób
jednoznacznywskazać w swojej ofercie (w Załączniku nr III A) dany produkt równoważny poprzez podanie
nazwy i producentaoferowanego produktu.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
celempotwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważnydokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibęlub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1,2,3,4,8 i ust. 6 ustawy
(wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie
wcześniejniż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przedupływem terminu składania ofert);
Powinno być:
1. Oferent będzie związany ofertą w okresie 2 mcy (60 dni) od ustalonej daty składania ofert.
2.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawców
z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie – oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie Wysokość wadium
Zadanie nr 1: 1 800,00 PLN,
Zadanie nr 2: 1 900,00 PLN,
Zadanie nr 3: 400,00 PLN,
Zadanie nr 4: 10 300,00 PLN,
Zadanie nr 5: 300,00 PLN,
Zadanie nr 6: 4 700,00 PLN,
Zadanie nr 7: 1 900,00 PLN,
Zadanie nr 8: 6 700,00 PLN,
Zadanie nr 9: 200,00 PLN,
Zadanie nr 10: 1 600,00 PLN,
Zadanie nr 11: 3 600,00 PLN,
Zadanie nr 12: 2 100,00 PLN,
Zadanie nr 13: 400,00 PLN,
Zadanie nr 14: 400,00 PLN,
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Zadanie nr 15: 1 200,00 PLN,
Zadanie nr 16: 1 500,00 PLN,
Zadanie nr 17: 400,00 PLN,
Razem = 39 400,00 PLN.
4. Wadium należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
6. Ponadto:
IV. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. I i II Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,
9) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem–
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w
przypadku innych form wniesienia wadium – kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z
oryginałem; albo dokument wadialny,
10) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ,
3. Dokumenty przedmiotowe – w przypadku, gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne – zgodnie z
punktami 14-16 Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest w sposób jednoznaczny
wskazać w swojej ofercie (w Załączniku nr III A) dany produkt równoważny poprzez podanie nazwy i producenta
oferowanego produktu.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem
potwierdzenia braku podstaw do wykluczania z postępowania:
1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i ust. 6 ustawy (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert);
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dodaje Część nr 16 o nazwie „zadanie nr 16". Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia dla
zadania nr 16 wynosi 78 332.36 PLN.
Zamawiający dodaje Część nr 17 o nazwie „zadanie nr 17". Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia dla
zadania nr 17 wynosi 23 812.00 PLN.
Miejscem wykonania umowy będą jednostki organizacyjne Zamawiającego wskazane w zamówieniu
częściowym o którym mowa w treści SIWZ, znajdujące się na terenie administracyjnym Szczecina.
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów laboratoryjnych i materiałów zużywalnych dla
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na 17 części (tj. zadań).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Część III SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia,
2) Szczegółowa oferta cenowa – Załącznik nr III A,
3) Wzór umowy.
Kryteria udzielania zamówienia dotyczące części nr 16 i 17:
Termin realizacji partii zamówienia – Waga: 40%
Cena – Waga: 60%
Pozostałe dane dotyczące części nr 16 i 17:
1) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 24 miesiące.
2) Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
3) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zamówień za cenę stanowiącą przynajmniej 30% wartości
umowy.
5) Zamawiający uprawniony jest do zamawiania partiami asortymentu znajdującego się w zakresie akcesoriów
laboratoryjnych i materiałów zużywalnych.
6) Termin realizacji poszczególnej partii zamówienia należy wskazać w ofercie. Winien on zostać ustanowiony w
przedziale od 7 do 14 dni od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną.
7) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
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