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Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne 

2018/S 181-410035 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 150-343870) 

Legal Basis: 
 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego 
ul. L. Rydygiera 15/17 
Grudziądz 
86-300 
Polska 
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Daria Wiśniewska, Tomasz Witkowski, 
Tadeusz Bednarczyk 
Tel.: +48 566413475/+48 566413480 
E-mail: przetargi@bieganski.org 
Faks: +48 564621334 
Kod NUTS: PL616 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.przetargi.bieganski.org 

Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 



Dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami 
adaptacyjnymi pomieszczeń - znak sprawy Z/29/PN/18 

Numer referencyjny: Z/29/PN/18 
II.1.2)Główny kod CPV 
33100000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego 
wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi 
pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym, opisem technicznym wyposaŜenia oraz 
opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci dokumentacji projektowej wraz z 
przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Rodzaj zamówienia, który odpowiada głównemu jego przedmiotowi to dostawa; z tego 
względu do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw - podstawa prawna: 
art. 5c ust. 1 Pzp. 

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do 
obrotu i do uŜywania w Polsce zgodnie z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
18/09/2018 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 150-343870 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który naleŜy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Numer sekcji: VI.3 
Zamiast:  

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, 
czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 
2 Pzp). 

Koperta powinna być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 



Oraz Znak sprawy: Z/29/PN/18 „Nie otwierać przed 19.9.2018 r. godz. 12:30” 

Na kopercie umieścić naleŜy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę 
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 Pzp. 
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp przewiduje moŜliwość zmiany – z 
zastrzeŜeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny 
nastąpi z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z 
zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian; 

2) zmiany terminów realizacyjnych, będących następstwem działania organów administracji 
lub osób indywidualnych, w szczególności: 

a) gdy pomimo wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub 
innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 
ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna 
upowaŜniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji; 

b) gdy pomimo dochowania naleŜytej staranności przez Wykonawcę pozyskiwanie 
stosownych uzgodnień gestorów sieci albo innych podmiotów lub osób, których opinia lub 
zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuŜy się w czasie ponad termin zwyczajowo 
przyjęty dla danej czynności; 

c) wystąpienia siły wyŜszej lub klęski Ŝywiołowej; 

3) zmiany terminów realizacyjnych wynikających ze zmiany terminu rozstrzygnięcia 
konkursu w ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, lub zmiany terminu podpisania 
umowy o dofinansowanie; 

4) jeŜeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej czy 
specyfikacjach technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5) Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, 

W przypadku zmiany: -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3- 5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

JeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 
przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
dokumenty potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 



wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do 
umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w 
jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia. W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna 
dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania 
umowy. 

Wadium w kwocie 100 000,00 PLN. 

Powinno być:  

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, 
czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złoŜył ofertę najwyŜej ocenią spośród pozostałych ofert (art. 24 aa ust. 1 i 
2 Pzp). 

Koperta powinna być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 
wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń” 

Oraz Znak sprawy: Z/29/PN/18 „Nie otwierać przed 25.9.2018 r. godz. 12:30” 

Na kopercie umieścić naleŜy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę 
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 Pzp. 
Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp przewiduje moŜliwość zmiany – z 
zastrzeŜeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny 
nastąpi z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z 
zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian; 

2) zmiany terminów realizacyjnych, będących następstwem działania organów administracji 
lub osób indywidualnych, w szczególności: 

a) gdy pomimo wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub 
innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 
ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna 
upowaŜniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji; 

b) gdy pomimo dochowania naleŜytej staranności przez Wykonawcę pozyskiwanie 
stosownych uzgodnień gestorów sieci albo innych podmiotów lub osób, których opinia lub 



zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuŜy się w czasie ponad termin zwyczajowo 
przyjęty dla danej czynności; 

c) wystąpienia siły wyŜszej lub klęski Ŝywiołowej; 

3) zmiany terminów realizacyjnych wynikających ze zmiany terminu rozstrzygnięcia 
konkursu w ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, lub zmiany terminu podpisania 
umowy o dofinansowanie; 

4) jeŜeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych niŜ wskazane w dokumentacji projektowej czy 
specyfikacjach technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

5) Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, 

W przypadku zmiany: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

JeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 
przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 
dokumenty potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do 
umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w 
jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia. W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna 
dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania 
umowy. 

Wadium w kwocie 100 000,00 PLN 

Numer sekcji: IV.2.2 
Zamiast:  
Data: 19/09/2018 
Czas lokalny: 12:00 
Powinno być:  
Data: 25/09/2018 
Czas lokalny: 12:00 
Numer sekcji: IV.2.7 
Zamiast:  
Data: 19/09/2018 
Czas lokalny: 12:30 
Powinno być:  
Data: 25/09/2018 



Czas lokalny: 12:30 
VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
 


