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
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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-242

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223265353

Osoba do kontaktów: Małgorzata Ziemska
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

Faks: +48 223265834

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.brodnowski.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa materiałów opakowaniowych sterylizacyjnych i wskaźników do kontroli sterylizacji dla Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/13/02/2015
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa materiałów opakowaniowych sterylizacyjnych i wskaźników do kontroli sterylizacji dla Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/13/02/2015
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
33140000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
MSB/PN/13/02/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MSWwWSPZ00
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-024342 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 039-066285 z dnia: 25/02/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
20/02/2015 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
5
II. 1.8
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3

Powinno być:
6

Zamiast:

Powinno być:

Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1 – Wskaźniki do
sterylizacji
1)
Krótki opis
Część nr 1 – Wskaźniki do
sterylizacji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Część nr: 1
Nazwa: Część nr 1 – Wskaźniki do
sterylizacji
1)
Krótki opis
Część nr 1 – Wskaźniki do
sterylizacji.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Część nr 2 – Materiały
zużywalne 1
1)
Krótki opis
Materiały zużywalne 1.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 2007 tys. EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Część nr 3 – Materiały
zużywalne 2
1)
Krótki opis
Materiały zużywalne 2.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 2
Nazwa: Część nr 2 – Materiały
zużywalne 1
1)
Krótki opis
Materiały zużywalne 1.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 2007 tys. EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 3
Nazwa: Część nr 3 – Materiały
zużywalne 2
1)
Krótki opis
Materiały zużywalne 2.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
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Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4 – Fiolkowy
wskaźnik biologiczny
1)
Krótki opis
Fiolkowy wskaźnik biologiczny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Część nr 5 – Rękawy i
torebki
1)
Krótki opis
Rękawy i torebki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)

Część nr: 4
Nazwa: Część nr 4 – Fiolkowy
wskaźnik biologiczny
1)
Krótki opis
Fiolkowy wskaźnik biologiczny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
Część nr: 5
Nazwa: Część nr 5 – Rękawy i
torebki
1)
Krótki opis
Rękawy i torebki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)
Część nr: 6
Nazwa: Część nr 6 - Papier
sterylizacyjny
1)
Krótki opis
Papier sterylizacyjny..
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33140000
3)
Wielkość lub zakres
Powyżej 207 000 EUR.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od
udzielenia zamówienia)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1

Zamiast:

Powinno być:

Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 5 350
PLN (słownie: pięćtysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych 00/100).
W przypadku składania ofert na
poszczególne części odpowiednio:
1) część nr 1 – 1 200 PLN;
2) część nr 2 – 300 PLN;
3) część nr 3 – 150 PLN;
4) część nr 4 – 200 PLN;
5) część nr 5 – 3 500 PLN.
Wadium może być wniesione w
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, żeporęczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000
outworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.
Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 957 z
późn. zm.).

Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości: 5 350,00
zł (słownie: pięć tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych 00/100).
W przypadku składania ofert na
poszczególne części odpowiednio:
1) Część nr 1 - 1 200,00 zł
2) Część nr 2 - 300,00 zł
3) Część nr 3 - 150,00 zł
4) Część nr 4 - 200,00 zł
5) Część nr 5 - 3 150,00 zł
6) Część nr 6 - 350,00 zł
Wadium może być wniesione w
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, żeporęczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000
outworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.
Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 957 z
późn. zm.).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4

Zamiast:

Powinno być:

Wykonanie zamówienia podlega
Wykonanie zamówienia podlega
szczególnym warunkom: tak
szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków:
Opis szczególnych warunków:
Wymagane dokumenty dla części nr WYMAGANE DOKUMENTY DLA
1 – Wskaźniki do sterylizacji.
CZĘŚCI NR 1 - WSKAŹNIKI DO
9.10 Dokument potwierdzający
STERYLIZACJI.
zgodność z ISO 11140 wydany przez 9.10 Dokument potwierdzający
zgodność z ISO 11140 wydany przez
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niezależny podmiot notyfikowany – niezależny podmiot notyfikowany dotyczy części nr 1 poz. 1.
dotyczy części nr 1 poz. 1.
9.11 Deklaracja producenta
9.11 Deklaracja producenta
potwierdzająca zgodność z ISO
potwierdzająca zgodność z ISO
11140 oraz dokument producenta
11140 oraz dokument producenta
potwierdzającybrak zawartości
potwierdzający brak zawartości
niebezpiecznych substancji
niebezpiecznych substancji
toksycznych (dokument wydany nie toksycznych (dokument wydany nie
wcześniej niż w 2010 r.) –dotyczy
wcześniej niż w 2010 r.) - dotyczy
części nr 1 poz. 2.
części nr 1 poz. 2.
9.12 Deklaracja producenta
9.12 Deklaracja producenta
potwierdzająca zgodność z ISO
potwierdzająca zgodność z ISO
11140-1 oraz poświadczony przez
11140-1 oraz poświadczony przez
producentaaktualny dokument
producenta aktualny dokument
wydany nie wcześniej niż w 2012
wydany nie wcześniej niż w 2012
r. na brak zawartości soli metali
r. na brak zawartości soli metali
ciężkich – dotyczy częścinr 1 poz. 4. ciężkich - dotyczy części nr 1 poz. 4.
9.13 Deklaracja producenta
9.13 Deklaracja producenta
potwierdzająca zgodność z
potwierdzająca zgodność z ISO
ISO 11140-1 z potwierdzeniem
11140-1 z potwierdzeniem klasy
klasy 6 przez niezależnypodmiot
6 przez niezależny podmiot
notyfikowany oraz dokument
notyfikowany oraz dokument
producenta potwierdzający brak
producenta potwierdzający brak
zawartości niebezpiecznych
zawartości niebezpiecznych
substancjitoksycznych – dotyczy
substancji toksycznych - dotyczy
części nr 1 poz. 5.
części nr 1 poz. 5.
9.14 Deklaracja producenta
9.14 Deklaracja producenta
potwierdzająca zgodność z ISO
potwierdzająca zgodność z ISO
11140-1 – dotyczy części nr 1 poz. 8. 11140-1 - dotyczy części nr 1 poz. 8.
9.15 Deklaracja producenta
9.15 Deklaracja producenta
potwierdzająca zgodność z ISO
potwierdzająca zgodność z ISO
15883-1 – dotyczy części nr 1 poz. 15883-1 - dotyczy części nr 1 poz.
10.
10.
Wymagane dokumenty dla części nr WYMAGANE DOKUMENTY DLA
2 – Materiały zużywalne 1.
CZĘŚCI NR 2 - MATERIAŁY
9.16 Oświadczenie wydane przez
ZUŻYWALNE 1 .
producenta o zgodności z normami 9.16 Oświadczenie wydane przez
PN EN 867-5 – dotyczy części 2
producenta o zgodności z normami
poz.11
PN EN 867-5 - dotyczy części 2 poz.
9.17 Deklaracja producenta
11
potwierdzająca zgodność z ISO
9.17 Deklaracja producenta
11140-1 – dotyczy części nr 2 poz. potwierdzająca zgodność z ISO
12.
11140-1 - dotyczy części nr 2 poz.
9.18 Oświadczenie producenta
12.
o zgodności ze specyfikacją
9.18 Oświadczenie producenta
techniczną TS 15883 oraz
o zgodności ze specyfikacją
oświadczenie o brakuwe wskaźniku techniczną TS 15883 oraz
związków krwi ani jej pochodnych – oświadczenie o braku we wskaźniku
dotyczy części nr 2 poz. 13.
związków krwi ani jej pochodnych Wymagane dokumenty dla części nr dotyczy części nr 2 poz. 13.
4 – Fiolkowy wskaźnik biologiczny. WYMAGANE DOKUMENTY
9.19 Certyfikat niezależnego
DLA CZĘŚCI NR 4 - FIOLKOWY
podmiotu notyfikowanego
WSKAŹNIK BIOLOGICZNY.
potwierdzający zgodność z normą 9.19 Certyfikat niezależnego
referencyjną.
podmiotu notyfikowanego
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potwierdzający zgodność z normą
Wymagane dokumenty dla części
nr 5 – Rękawy i torebki – dotyczy
referencyjną.
wszystkich pozycji:
WYMAGANE DOKUMENTY
9.20 deklaracja producenta
DLA CZĘŚCI NR 5 - RĘKAWY I
potwierdzająca zgodność z normami TOREBKI:
EN ISO 11 607-1: 2006 i ISO 11
9.20 - Deklaracja producenta
607-2 2006,EN 868-3:2009, EN
potwierdzająca zgodność z normami
868-5:2009l
EN ISO 11 607-1: 2006 i ISO 11
9.21 kompletna charakterystyka
607-2 2006, EN 868-3:2009, EN
papieru wydana przez producenta 868-5:2009 - z wyłączeniem pozycji
w celu potwierdzenia i oceny
IV, VIII-XIV.
parametrówwytrzymałościowych i
9.21 Kompletna charakterystyka
potwierdzająca zgodność z normą papieru wydana przez producenta
PN EN 868-3 oraz potwierdzenie
w celu potwierdzenia i oceny
wydane przezniezależny podmiot
parametrów wytrzymałościowych i
notyfikowany o zgodności z aktualnie potwierdzająca zgodność z normą
obowiązująca normą EN 868-5 –
PN EN 868-3 oraz potwierdzenie
dotyczy pozycji I iIIl
wydane przez niezależny podmiot
9.22 oświadczenie wydane przez
notyfikowany o zgodności z aktualnie
producenta folii (nie dystrybutora) o obowiązująca normą EN 868-5 zgodności z normami PN EN 868-3, dotyczy pozycji I i II.
PNEN 868-5 – dotyczy pozycji I i II; 9.22 Oświadczenie wydane przez
9.23 kompletna charakterystyka
producenta folii (nie dystrybutora) o
folii wydana przez ich wytwórcę
zgodności z normami PN EN 868-3,
(parametry wytrzymałościowe) i
PN EN 868-5 - dotyczy pozycji I i II.
potwierdzającazgodność z normą EN 9.23 Kompletna charakterystyka
868-5 oraz potwierdzenie zgodności folii wydana przez ich wytwórcę
konstrukcji z EN 868-5 przez
(parametry wytrzymałościowe) i
niezależny podmiotnotyfikowany – potwierdzająca zgodność z normą
dotyczy pozycji I i II;
EN 868-5 oraz potwierdzenie
9.24 charakterystyka
zgodności konstrukcji z EN
wytrzymałościowa wydana
868-5 przez niezależny podmiot
przez producenta w celu
notyfikowany - dotyczy pozycji I i II.
potwierdzenia i oceny
9.24 Charakterystyka
parametrówwytrzymałościowych i
wytrzymałościowa wydana
zgodności z normą PN EN 868-2 – przez producenta w celu
dotyczy pozycji V, VI, VII;
potwierdzenia i oceny parametrów
9.25 oświadczenie wydane przez
wytrzymałościowych i zgodności
producenta testu o zgodności z
z normą PN EN 868-2 - dotyczy
normą ISO 11140-1 – dotyczy części pozycji V, VII.
pozycjiXIII – 2.
9.25 Oświadczenie wydane przez
producenta testu o zgodności z
normą ISO 11140-1 - dotyczy części
pozycji XIII - 2.
WYMAGANE DOKUMENTY
DLA CZĘŚCI NR 6 - PAPIER
STERYLIZACYJNY:
9.26 Charakterystyka
wytrzymałościowa wydana
przez producenta w celu
potwierdzenia i oceny parametrów
wytrzymałościowych i zgodności
z normą PN EN 868-2 - dotyczy
pozycji 1-6.

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

Zamiast:
08/04/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/04/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
08/04/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/04/2015 Godzina: 11:00
(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:
27/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-041944
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