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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: Anna Karczmarczyk-Tryc
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:
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z
o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb
zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej MSB/
PN/16/02/2015.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu
dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową
zintegrowanej sali operacyjnej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zgodnie z którą przeprowadzone zostaną roboty budowlane na łącznej powierzchni 1 285 m2, polegające
na budowie zintegrowanej sali operacyjnej z pełną neuronawigacją i zapleczem w postaci sal przed- i
pooperacyjnych oraz multimedialnej sali dydaktyczno – konferencyjnej. W ramach prac budowlanych
zmodernizowana zostanie również część Oddziału Neurochirurgii. Przedmiotem zamówienia jest ponadto
zakup specjalistycznej aparatury medycznej, głównie na potrzeby Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego: rezonans magnetyczny 3.0T, uchwyt do głowy, stół operacyjny, lampa operacyjna,
specjalistyczne oprogramowanie do operacji. Wszelkie urządzenia i aparatura medyczna będą posiadały
odpowiednie atesty (certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania), uzyskane na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach oraz odpowiadające aktualnej wiedzy, nie będą też wymagały ulepszeń.
Realizacja głównego założenia projektu jakim jest zakup sprzętu wymaga przeprowadzenia modernizacji
pomieszczeń, w których ma być zainstalowany zakupiony sprzęt i aparatura. Projekt realizowany jest w ramach
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „ Infrastruktura
służąca ochronie zdrowia i życia”.
Zamówienie będzie realizowane w następujących po sobie etapach.
ETAP I - prace projektowe:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji projektowej
obejmującej w pierwszej kolejności koncepcję architektoniczną, a następnie na podstawie zatwierdzonej
koncepcji opracowanie projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz kosztorysami
uproszczonymi. Wykonawca ponadto zapewni nadzór autorski w czasie realizacji prac. W ramach opracowania
dokumentacji Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i/lub zgłoszeń oraz uzyskania
decyzji, jeśli będą one konieczne do wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie
dostosować pomieszczenia objęte zakresem modernizacji oraz związane z nimi urządzenia i instalacje do
aktualnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dla budynków służby zdrowia, w zakresie
niezbędnym do pozytywnego odbioru całej modernizowanej powierzchni przez Zamawiającego, a także
uzyskania (w razie ustanowienia takiego obowiązku przez organ administracji budowlanej) ostatecznego i
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
ETAP II – wykonanie robót budowlanych
Szczegółowy zakres obowiązków w tym zakresie określają programy funkcjonalno- użytkowe oraz projekt
umowy. Jakiekolwiek użyte w treści dokumentacji nazwy własne urządzeń , materiałów, czy technologii,
użyte zostały jedynie dla przykładu lub dla wskazania wymagań funkcjonalnych zamierzeń Zamawiającego.
Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisanych w programach funkcjonalnoużytkowych, pod warunkiem, iż rozwiązania te będą nie gorsze od przewidzianych lub wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wyraźną zgodę na piśmie na zastosowanie technologii, materiałów odmiennych od przyjętych
w dokumentacji. Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przepisami, w
szczególności Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w SIWZ,
istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SIWZ. Wszystkie dostarczone materiały muszą
być fabrycznie nowe.
Zamawiający zastrzega, że wykonanie części prac w niektórych strefach budynku będzie realizowane przez
Wykonawcę poza godzinami powszechnie uznawanymi za robocze (tj. w innych godzinach niż 8.00 – 16.00 w
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dni od poniedziałku do niedzieli). W takich przypadkach harmonogram realizacji prac musi być zatwierdzony
przez Zamawiającego.
Dla potrzeb przygotowania przez Wykonawców oferty a następnie realizacji umowy wersją wiążącą
dokumentacji jest wersja PDF.
Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w
części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w dokumentacji winny
być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych
o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne
jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień
publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do
określonych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, pod warunkiem:
1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach
technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji,
2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania na etapie oferty w wyraźny sposób zaproponowanych materiałów oraz dołączenia kart
technicznych urządzeń i innych elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne, celem
porównania równoważności materiałów i urządzeń opisanych. Dokonanie zmiany możliwe jest tylko wtedy,
gdy zaproponowana przez Wykonawcę zmiana nie powoduje zmiany dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych jest możliwe także w przypadku realizacji umowy i konieczności zmiany już opracowanej
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie programów funkcjonalno - użytkowych, jednak pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o poniesieniu wszelkich
kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1. Program Funkcjonalno użytkowy przebudowy pomieszczeń na I piętrze bloku „C” po byłym bloku
operacyjnym dla potrzeb utworzenia Europejskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Nowotworów Układu
Nerwowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.; ul. Kondratowicza 8; 03-242
Warszawa.
2. Program Funkcjonalno Użytkowy „Modernizacja Oddziału Neurochirugii – Część B, zlokalizowanego na V
piętrze budynku „C” Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego W Warszawie Sp. z o.o.
ETAP III dostawa sprzętu medycznego, obejmującego:
rezonans magnetyczny, zintegrowaną salę operacyjną z neuronawigacją, stół operacyjny, dwuczaszową lampę
operacyjną, uchwyt do głowy, oprogramowanie do operacji, mikroskop operacyjny.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33000000
33111610
33113000
33162000
45000000
45400000
71220000

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/16/02/2015
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: 2015-031740 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 049-085063 z dnia: 11/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
06/03/2015 (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:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
27/04/2015 Godzina: 10:00
zmieniane daty: IV.3.4)Termin
(dd/mm/rrrr)
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 27/04/2015 Godzina:
10:00
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data:
27/04/2015 Godzina: 11:00

Zamiast:
27/04/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:

Powinno być:
22/05/2015 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/05/2015 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:
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24/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-054885
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