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: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61,
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-091

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych WUM, Tel.: +48 225720358
pok 308
Osoba do kontaktów: Ilona Skowrońska
E-mail: aez@wum.edu.pl

Faks: +48 225720384

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.wum.edu.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 wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie
Zakładu Patomorfologii w aparaturę medyczną i sprzęt laboratoryjny, w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/
S-134/2014
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi
aparatury medycznej i sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM w
podziale na następujące pakiety pn.:
a. Pakiet 1: próżniowy procesor tkankowy, kriostat, barwiarka do badań śródoperacyjnych kompatybilna
z kriostatem, barwiarka do barwień podstawowych zintegrowana z zaklejarką szkiełkową, urządzenie do
automatycznych barwień immunohistochemicznych oraz hybrydyzacji in situ;
b. Pakiet 2: systemy oczyszczania wody;
c. Pakiet 3: rozbudowa istniejącego systemu do kariotypowania;
d. Pakiet 4: hybrydowy procesor mikrofalowy, łaźnia wodna histopatologiczna do skrawków parafinowych,
półautomatyczny mikrotom saneczkowy, wirówka cytologiczna, drukarka do szkiełek mikroskopowych, drukarka
do kasetek histopatologicznych;
e. Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;
f. Pakiet 6: procesor mikrofalowy;
g. Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana z regulacją temperatury, wytrząsarka typu MultiBio 3D;
h. Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, mieszadło magnetyczne;
i. Pakiet 9: mikrowirówka do próbek o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna;
j. Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny;
k. Pakiet 11: autoklaw klasy „B”;
l. Pakiet 12: komora laminarna, inkubator z CO2 i automatyczną sterylizacją;
m. Pakiet 13: hybrydyzator automatyczny;
n. Pakiet 14: aparat do barwień histochemicznych (dodatkowych);
o. Pakiet 15: aparat do barwień immunohistochemicznych, zestaw PCR Real Time;
p. Pakiet 16: cytometr przepływowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem co do rodzaju i ilości w zakresie
poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które
stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1- 2.16 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
33190000
38000000
42912330
33191110
42931100
42943000
38416000

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)
AEZ/S-134/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-103866 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 151-270875 z dnia: 08/08/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
05/08/2014 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Przedmiotem niniejszego
1. Przedmiotem niniejszego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zamówienia jest dostawa wraz z
zamówienia jest dostawa wraz z
instalacją i instruktażem w zakresie instalacją i instruktażem w zakresie
zakupu
obsługi aparatury medycznej
obsługi aparatury medycznej
i sprzętu laboratoryjnego dla
i sprzętu laboratoryjnego dla
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM w podziale na Pediatrycznego WUM w podziale na
następujące pakiety pn.:
następujące pakiety pn.:
a. Pakiet 1: próżniowy procesor
a. Pakiet 1: próżniowy procesor
tkankowy, kriostat, barwiarka
tkankowy, kriostat, barwiarka
do badań śródoperacyjnych
do badań śródoperacyjnych
kompatybilna z kriostatem,
kompatybilna z kriostatem,
barwiarka do barwień podstawowych barwiarka do barwień podstawowych
zintegrowana z zaklejarką
zintegrowana z zaklejarką
szkiełkową, urządzenie do
szkiełkową, urządzenie do
automatycznych barwień
automatycznych barwień
immunohistochemicznych oraz
immunohistochemicznych oraz
hybrydyzacji in situ;
hybrydyzacji in situ;
b. Pakiet 2: systemy oczyszczania b. Pakiet 2: systemy oczyszczania
wody;
wody;
c. Pakiet 3: rozbudowa istniejącego c. Pakiet 3: rozbudowa istniejącego
systemu do kariotypowania;
systemu do kariotypowania;
d. Pakiet 4: hybrydowy procesor
d. Pakiet 4: hybrydowy procesor
mikrofalowy, łaźnia wodna
mikrofalowy, łaźnia wodna
histopatologiczna do skrawków
histopatologiczna do skrawków
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parafinowych, półautomatyczny
parafinowych, półautomatyczny
mikrotom saneczkowy, wirówka
mikrotom saneczkowy, wirówka
cytologiczna, drukarka do szkiełek cytologiczna, drukarka do szkiełek
mikroskopowych, drukarka do
mikroskopowych, drukarka do
kasetek histopatologicznych;
kasetek histopatologicznych;
e. Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;
e. Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;
f. Pakiet 6: procesor mikrofalowy;
f. Pakiet 6: procesor mikrofalowy;
g. Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana g. Pakiet 7: łaźnia wodna zamykana
z regulacją temperatury, wytrząsarka z regulacją temperatury, mieszadło
typu MultiBio 3D;
magnetyczne;
h. Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki, h. Pakiet 8: łaźnia do cytogenetyki,
mieszadło magnetyczne;
wytrząsarka typu MultiBio 3D;
i. Pakiet 9: mikrowirówka do próbek i. Pakiet 9: mikrowirówka do próbek
o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna; o poj. 2 ml, wirówka laboratoryjna;
j. Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny; j. Pakiet 10: pH-metr laboratoryjny;
k. Pakiet 11: autoklaw klasy „B”;
k. Pakiet 11: autoklaw klasy „B”;
l. Pakiet 12: komora laminarna,
l. Pakiet 12: komora laminarna,
inkubator z CO2 i automatyczną
inkubator z CO2 i automatyczną
sterylizacją;
sterylizacją;
m. Pakiet 13: hybrydyzator
m. Pakiet 13: hybrydyzator
automatyczny;
automatyczny;
n. Pakiet 14: aparat do barwień
n. Pakiet 14: aparat do barwień
histochemicznych (dodatkowych);
histochemicznych (dodatkowych);
o. Pakiet 15: aparat do barwień
o. Pakiet 15: aparat do barwień
immunohistochemicznych, zestaw immunohistochemicznych, zestaw
PCR Real Time;
PCR Real Time;
p. Pakiet 16: cytometr przepływowy. p. Pakiet 16: cytometr przepływowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z wyszczególnieniem
zamówienia z wyszczególnieniem
co do rodzaju i ilości w zakresie
co do rodzaju i ilości w zakresie
poszczególnych Pakietów został
poszczególnych Pakietów został
określony w Formularzach
określony w Formularzach
wymaganych warunków
wymaganych warunków
technicznych, które stanowią
technicznych, które stanowią
odpowiednio Załączniki nr 2.1- 2.16 odpowiednio Załączniki nr 2.1- 2.16
do SIWZ.
do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
Informacje o częściach zamówienia 1)Krótki opis
1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa wraz z
instalacją i instruktażem w zakresie
obsługi aparatury medycznej
i sprzętu laboratoryjnego dla
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM w podziale na
następujące pakiety pn.:
Pakiet 4: hybrydowy procesor
mikrofalowy, łaźnia wodna
histopatologiczna do skrawków
parafinowych, półautomatyczny
mikrotom saneczkowy, wirówka
cytologiczna, drukarka do szkiełek

Powinno być:
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
1)Krótki opis
1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa wraz z
instalacją i instruktażem w zakresie
obsługi aparatury medycznej
i sprzętu laboratoryjnego dla
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM w podziale na
następujące pakiety pn.:
Pakiet 4: hybrydowy procesor
mikrofalowy, łaźnia wodna
histopatologiczna do skrawków
parafinowych, półautomatyczny
mikrotom saneczkowy, wirówka
cytologiczna, drukarka do szkiełek
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mikroskopowych, drukarka do
mikroskopowych, drukarka do
kasetek histopatologicznych;
kasetek histopatologicznych;
2. Szczegółowy opis przedmiotu
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z wyszczególnieniem
zamówienia z wyszczególnieniem
co do rodzaju i ilości w zakresie
co do rodzaju i ilości w zakresie
Pakietu 4 został określony w
Pakietu 4 został określony w
Formularzu wymaganych warunków Formularzu wymaganych warunków
technicznych, który stanowi
technicznych, który stanowi
Załącznik nr 2.4 do SIWZ.
Załącznik nr 2.4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33190000, 38000000, 42912330,
33190000, 38000000, 42912330,
33191110, 42931100, 42943000,
33191110, 42931100, 42943000,
38416000
38416000
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 70 (od udzielenia
w dniach: 100 (od udzielenia
zamówienia)
zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Informacje o częściach zamówienia 1)Krótki opis
1)Krótki opis
1. Przedmiotem niniejszego
1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa wraz z
zamówienia jest dostawa wraz z
instalacją i instruktażem w zakresie instalacją i instruktażem w zakresie
obsługi aparatury medycznej
obsługi aparatury medycznej
i sprzętu laboratoryjnego dla
i sprzętu laboratoryjnego dla
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM w podziale na Pediatrycznego WUM w podziale na
następujące pakiety pn.
następujące pakiety pn.
Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;
Pakiet 5: narzędzia sekcyjne;
2. Szczegółowy opis przedmiotu
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z wyszczególnieniem
zamówienia z wyszczególnieniem
co do rodzaju i ilości w zakresie
co do rodzaju i ilości w zakresie
Pakietu 5 został określony w
Pakietu 5 został określony w
Formularzu wymaganych warunków Formularzu wymaganych warunków
technicznych, który stanowi
technicznych, który stanowi
Załącznik nr 2.5 do SIWZ.
Załącznik nr 2.5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33190000, 38000000, 42912330,
33190000, 38000000, 42912330,
33191110, 42931100, 42943000,
33191110, 42931100, 42943000,
38416000
38416000
3)Wielkość lub zakres
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach
4)Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 70 (od udzielenia
w dniach: 100 (od udzielenia
zamówienia)
zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat
5)Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia
części zamówienia
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
15/09/2014 Godzina: 13:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
15/09/2014 Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/09/2014 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
16/09/2014 Godzina: 13:30
(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:
25/08/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-112039
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