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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336070-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Sztuczne stawy
2017/S 163-336070

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 146-301435)

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

SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
al. Modrzewiowa 22
Kraków
30-224
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zielińska
Tel.:  +48 124287300
E-mail: office@kcr.pl 
Faks:  +48 124251228
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kcr.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa endoprotez.
Numer referencyjny: A.I.271-20/17

II.1.2) Główny kod CPV
33141750

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór
umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej
w ogłoszeniu specyfikacją) oraz opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 5 do specyfikacji.
Zamówienie składa się z 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. W
postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy. Wykonawca składający
ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 146-301435

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Część 1/ Protezy stawu biodrowego; Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 80
sztuk. Zadanie 2. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz opis
przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 5 do specyfikacji.
Powinno być:
Część 1/ Protezy stawu biodrowego; Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 80 sztuk. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji
oraz opis przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 5 do specyfikacji.
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość (dla części 1 zamówienia)
Zamiast:
Wartość bez VAT: 551 851.89 PLN.
Powinno być:
Wartość bez VAT: 318 518.56 PLN.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: – dla części
1: 10 000 PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Powinno być:
W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: – dla części
1: 7 000 PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis
Zamiast:
Brak – wyjaśnienie w sekcji VII.2) niniejszego ogłoszenia.
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Powinno być:
Nazwa: Część 4/ Protezy stawu biodrowego; Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk.
Dodatkowy kod lub kody CPV 33141750. Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213. Główne miejsce
lub lokalizacja realizacji: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie,
Polska. Opis zamówienia: Część 4/ Protezy stawu biodrowego; Endoproteza cementowana stawu biodrowego
– 120 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikami), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji oraz opis przedmiotu zmówienia będący załącznikiem nr 5 do specyfikacji.
Kryteria udzielenia zamówienia. Kryteria określone poniżej Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji
zamówienia w godzinach, liczony od daty wpłynięcia zamówienia do siedziby Wykonawcy Waga: 40, Cena
– Waga: 60. Szacunkowa wartość. Wartość bez VAT: 233 333,33 PLN. Okres obowiązywania zamówienia,
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów. Okres w miesiącach: 12. Niniejsze zamówienie podlega
wznowieniu: tak. Opis wznowień: Rok 2018. Informacje o ofertach wariantowych. Dopuszcza się składanie
ofert wariantowych: nie. Informacje o opcjach. Opcje: nie. Informacje na temat katalogów elektronicznych.
Informacje o funduszach Unii Europejskiej. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków
Unii Europejskiej: nie. Informacje dodatkowe. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura,
o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu
składania ofert w wysokości: – dla części 4: 3 000 PLN. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy sztucznych stawów dla potrzeb
medycznych, o wartości minimum każda dostawa: – dla części 1: 250 000 PLN (brutto); – dla części 2: 25 000
PLN (brutto); – dla części 3: 25 000 PLN (brutto). (...).
Powinno być:
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na
podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne lub zawodowe tj.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej dwie dostawy sztucznych stawów dla potrzeb
medycznych, o wartości minimum każda dostawa: – dla części 1: 140 000,00 PLN (brutto); – dla części 2: 25
000,00 PLN (brutto); – dla części 3: 25 000,00 PLN (brutto); – dla części 4: 110 000,00 PLN (brutto). (...).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiana w związku z wydzieleniem z części 1 nowej części zamówienia – części numer 4 (na wniosek
Wykonawcy). Tym samym zamówienie składa się z 4 części zamówienia.


