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27/09/2019    S187    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  

Polska-Bydgoszcz: Materiały medyczne 

2019/S 187-454719 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 170-414909) 

Legal Basis: 

 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 

ul. Ujejskiego 75 
Bydgoszcz 

85-168 

Polska 
Osoba do kontaktów: Kajetan Kliszewski - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - 

niski parter, pokój nr 018 

Tel.: +48 5236-55-295 
E-mail: przetargi@biziel.pl 

Faks: +48 5236-55-752 

Kod NUTS: PL613 

Adresy internetowe: 
Główny adres: www.biziel.umk.pl 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów histopatologicznych oraz innych materiałów medycznych 
Numer referencyjny: NZZ/32/P/19 

II.1.2)Główny kod CPV 

33140000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów histopatologicznych oraz innych 

materiałów medycznych w zakresie niżej wymienionych grup: 
Grupa 1 – Sprzęt laparoskopowy jednorazowy. Grupa 2 – Pętla podwiązkowa do laparoskopii. Grupa 3 – Siatki przepuklinowe 

niewchłaniane. Grupa 4 – Dreny do pompy laparoskopowej. Grupa 5 – Sprzęt laparoskopowy jednorazowy. Grupa 6 – Asortyment do 

wiertarki MPOWER 2. Grupa 7 – Śruby kaniulowane typu Herberta. Grupa 8 – Ubrania chirurgiczne. Grupa 9 – Sterylne serwety 
operacyjne. Grupa 10 – Rękawiczki sekcyjne lateksowe. Grupa 11 – Igły jednorazowe do biopsji cienkoigłowej. Grupa 12 – Pojemniki do 

transportu materiału histopatologicznego. Grupa 13 – Kasetki plastikowe standardowe . Grupa 14 – Nożyczki histopatologiczne. Grupa 15 – 

Szkiełka podstawowe. Grupa 16 – Parafina stała Premium. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

24/09/2019 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-414909 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: VI.3 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: 

Zamiast: 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 
1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy pzp. na zasadach określonych w tym przepisie 

2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu 

parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie 
jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów 

określonych w umowie, 

3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu 
parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie 

jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego 

odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy, 
4) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w 

umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 4 lata. 

5). w zakresie obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu 
będącego przedmiotem dostawy. 

http://www.biziel.umk.pl/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414909-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@biziel.pl?subject=TED
http://www.biziel.umk.pl/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414909-2019:TEXT:PL:HTML


6). w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (dotyczy grup.....)/W przypadku przedłużenia czasu 

obowiązywania umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 4 strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany (dotyczy grup: ....) 
a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Powinno być: 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 ustawy Pzp, na zasadach określonych w tym przepisie, 
2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu 

parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz ceny 

nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w 
umowie, 

3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu 

parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem niniejszej umowy oraz ceny 
nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik 

produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy, 

4) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w 
umowie; łączny okres obowiązywania umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 4 lata, 

5) w zakresie obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu 

będącego przedmiotem dostawy, 
6) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (dotyczy grup.....)/W przypadku przedłużenia czasu 

obowiązywania umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany (dotyczy grup: ....): 
a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, 

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Numer sekcji: IV.2.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Zamiast: 

Data: 08/10/2019 
Czas lokalny: 09:00 

Powinno być: 
Data: 10/10/2019 

Czas lokalny: 09:00 

Numer sekcji: IV.2.7 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 

Zamiast: 

Data: 08/10/2019 
Czas lokalny: 11:00 

Powinno być: 

Data: 10/10/2019 
Czas lokalny: 11:00 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 

 

Zamawiający  


