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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 Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.
Jana Pawła II

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Medyków 16

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-752 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322071524

Osoba do kontaktów:  Beata Wydra

E-mail:  zp@gczd.katowice.pl Faks:  +48 322071949

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.gczd.katowice.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dzierżawa butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dostawą medycznego tlenku azotu
wraz z dzierżawą butli, reduktorów i urządzenia (stacjonarnego i przenośnego) do podaży tlenku azotu na okres
36 miesięcy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych
oraz dostawą medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli, reduktorów i urządzenia (stacjonarnego i
przenośnego) do podaży tlenku azotu na okres 36 miesięcy

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 24111500  
Dodatkowe przedmioty 24111900  
 24112200  
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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)
PN/53/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_spsknr6
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-104080   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 152-272794  z dnia:  09/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/08/2014  (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
zmieniany tekst:
Informacje o częściach Część nr:
4 Nazwa: Tlenek azotu wraz z
dzierżawą butli oraz kompletem
urządzeń do podaży medycznego
tlenku azotu

Zamiast:

1. Tlenek azotu w butlach 10
litrowych 60 butli /3 lata
2. Tlenek azotu w butlach 2 litrowych
6 butli/ 3 lata
3. Mieszanka kalibracyjna do
kalibracji urządzenia do podaży
medycznego tlenku azotu 6 butli /3
lata
4. Dzierżawa stacjonarengo oraz
przenośnego (do karetki) urządzenia
do podawania medycznego tlenku
azotukomplet/doba x 365 dni 1095
dni (3lata)
5. Dzierżawa butli/dobę (2 butle na
dobę x 365 dni) 2 butle na dobę x
365 dni = 730 x3 =2190
6. Dzierżawa reduktora do podaży
medycznego tlenku azotu szt/doba
365 * 3 = 1095
7. Dzierżawa reduktora do podaży
mieszanki kalibracyjnej szt/doba 365
* 3 = 1095

Powinno być:

1. Tlenek azotu w butlach 10
litrowych 60 butli /3 lata
2. Tlenek azotu w butlach 2 litrowych
6 butli/ 3 lata
3. Mieszanka kalibracyjna do
kalibracji urządzenia do podaży
medycznego tlenku azotu 6 butli /3
lata
4. Dzierżawa stacjonarengo oraz
przenośnego (do karetki) urządzenia
do podawania medycznego tlenku
azotukomplet/doba x 365 dni 1095
dni (3lata)
5. Dzierżawa butli/dobę (2 butle na
dobę x 365 dni) 2 butle na dobę x
365 dni = 730 x3 =2190
6. Dzierżawa reduktora do podaży
medycznego tlenku azotu szt/doba
365 * 3 = 1095
7. Dzierżawa reduktora do podaży
mieszanki kalibracyjnej szt/doba 365
* 3 = 1095
poz. 4* wymagania:
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1.1 Wózek umożliwiający
umocowanie 2 butli 10 lub
20 litrowych automatycznym
systemem przełączania się z
pustej na pełną butlę co zapewni
ciągłość i bezpieczeństwo terapii w
przypadku wyczerpania gazu w butli i
konieczność zamiany jej na pełną.
1.2 Urządzenie zapasowe i pokrycie
jego kosztów przez Dostawcę
podczas całego okresu trwania
umowy.
1.3 Zapewnienie systematycznych
szkoleń dla personelu medycznego
w/g potrzeb zamawiającego i
pokrycia kosztów takich szkoleń
przez dostawcę.
1.4 Dostarczania bezpłatnie części
jednorazowych do podłączenia z
respiratorem (np. filtry, linie próbki,
linie do podania gazu) w ilościach
określonych przez zamawiającego.
1.5 Możliwość awaryjnego, ręcznego
podawania gazu w wypadku awarii
systemu podawania.
1.6 Zapewnienie bezpłatnych
przeglądów serwisowych urządzenia.
1.7 Możliwość monitorowania
poziomu O2 w mieszaninie
oddechowej pacjenta, biorąc pod
uwagę fakt rozcieńczania tlenu
dostarczanego przez respirator.
1.8 Możliwość ustawienia w
urządzeniu min i max alarmów dla
O2.
1.9 Możliwość kalibracji urządzenia
w czasie podawania gazu.
1.10 Możliwość monitorowania
poziomu NO2 w mieszaninie
oddechowej pacjenta.
1.11 Możliwość ustawienia w
urządzeniu min i max alarmów dla
NO2.
1.12 Automatyczne przerywanie
podaży w wypadku gdy podawanie
gazu NO jest większe niż 100 ppm.
1.13 Automatyczne przerywanie
podaży gazu NO gdy rozcieńczenie
tlenu jest większe niż 20 % v/v.
1.14 Automatyczne przerywanie
podaży NO w wypadku gdy
dostarczanie NO jest większe niż
dwukrotność maksymalnej nastawy
NO
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1.15 Dostarczenie wraz z dostawą
urządzenia instrukcji w języku
polskim.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.3) Warunki
otrzymania specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
17/09/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/10/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.4) Termin
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

Zamiast:
17/09/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/10/2014   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki
otwarcia ofert

Zamiast:
17/09/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/10/2014   Godzina: 12:00
(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:
10/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-118734
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