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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 532787-N-2018 

Data: 2018-03-16 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy

numer identyfikacyjny 86830700000, ul. ul. Bytomska  62, 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 

Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: 7.1 w celu sprawdzenia czy zaoferowany asortyment odpowiada

wymaganiom określonym przez zamawiającego w Załączniku nr 4 do SIWZ, należy złożyć

następujące dokumenty: Pakiety od 1 do 3: - katalogi z z opisem zaoferowanych wyrobów z

których wynika zgodność zaoferowanego towaru z opisem, katalogi /strony katalogów z których

wynika zgodność z wymogami opisanymi w siwz muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane

nr pakietu i pozycji , której dotyczą. - Certyfikat analizy surowca z jakiego wykonano

zaoferowane igły oraz parametrów fizycznych. - w celu sprawdzenia czy zaoferowany

asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający wymaga

złożenia 1 szt. próbki. 

W ogłoszeniu powinno być: w celu sprawdzenia czy zaoferowany asortyment odpowiada



wymaganiom określonym przez zamawiającego w Załączniku nr 4 do SIWZ, należy złożyć

następujące dokumenty: Pakiety od 1 do 4: - katalogi z z opisem zaoferowanych wyrobów z

których wynika zgodność zaoferowanego towaru z opisem, katalogi /strony katalogów z których

wynika zgodność z wymogami opisanymi w siwz muszą być ułożone zgodnie z ofertą i opisane

nr pakietu i pozycji , której dotyczą. - w celu sprawdzenia czy zaoferowany asortyment

odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia 1

szt. próbki. Pakiety 1; 2; 4 - Karta techniczna materiału którego użytego do produkcji igieł. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 i art. 144

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w

zakresie, charakterze i na warunkach: - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku

zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług VAT w zakresie

tych zmian, - zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny dostawy przedmiotu umowy, w

przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę. Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest

wystąpienie pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę umowy w

tym zakresie, - zmiany składu lub składników przedmiotu umowy w przypadku zmiany

przepisów zmieniających normy w zakresie składu lub składników przedmiotu umowy w

zakresie tych zmian. - zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy: a) spowodowanych

siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, b)

w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,

których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy. c)

w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa

miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. d) wprowadzenie

zmian w stosunku do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji dostaw

nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia

realizacji przedmiotu umowy, - zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy

spowodowanej potrzebą techniczną lub zdarzeniem losowym. 2) Dokonanie zmiany umowy w



zakresie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia drugiej ze Stron, odpowiednio;

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, pisemnego wniosku, wykazującego zasadność

wprowadzania zmiany. Przyjęcie propozycji zmiany, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej

Stronie, jest równoznaczne z akceptacją zmiany treści umowy. 3) Zamawiający dopuszcza

dostarczania asortymentu po cenach niższych, niż oferowane bez konieczności aneksowania

umowy. 4) Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania

formy pisemnej w postaci aneksu, chyba, że zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem

sytuacji, o których mowa w ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość: 1) zmiany strony

umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów; 2) zmiany

terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako

zdarzenie zewnętrzne, niezależne od działania Stron i którym Strony nie mogły zapobiec,

uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy w terminie umownym; b) przedłużających się

postępowań administracyjnych lub cywilnych uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację

przedmiotu umowy; c) wydania decyzji przez służby konserwatorskie lub nadzoru budowlanego,

mające wpływ na realizację przedmiotu umowy; d) wycofania z rynku lub zakończenie produkcji

urządzeń/wyrobów* objętych przedmiotem umowy i konieczności zastąpienia ich innymi; e)

wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, uniemożliwiających rozpoczęcie

lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy; 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto

w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług VAT;

4) zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny dostawy urządzeń/wyrobów* objętych

przedmiotem umowy, w przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę. Warunkiem dopuszczenia

takiej zmiany, jest wystąpienie pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na

zmianę umowy w tym zakresie; 5) zmiany urządzeń/wyrobów*, objętych przedmiotem

zamówienia, na urządzenia urządzenia/wyroby* tego samego typu i co najmiej o tych samych

funkcjach, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w

przypadku możliwości zastąpienia tych urządzeń/wyrobów*, innymi o lepszych parametrach

technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie; 6) zmiany sposobu

wykonywania przedmiotu umowy: a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub

niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a

zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu



jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy; c) w przypadku wystąpienia zmian

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym

wpływ na realizację przedmiotu umowy; d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu

wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji dostaw nie wykraczających poza zakres

przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, e)

zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; f) zmiany w zakresie wstąpienia

lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub zdarzeniem losowym. 7.

Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia

drugiej ze Stron, odpowiednio; przez Wykonawcę lub Zamawiającego, pisemnego wniosku,

wykazującego zasadność wprowadzania zmiany. Przyjęcie propozycji zmiany, wyrażone na

piśmie i doręczone drugiej Stronie, jest równoznaczne z akceptacją zmiany treści umowy. 8.

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

w postaci aneksu. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania asortymentu po cenach

niższych, niż oferowane bez konieczności aneksowania umowy. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-04-05, godzina: 09:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: Pakiet nr 1 pkt 1 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są dostawy jednowłókninowych, syntetycznych

nić niewchłanialnych nici szczegółowo opisaneych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet zawiera

18 pozycji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie

wymaga składania ofert wariantowych. 3.3. Wymagania dodatkowe: Dopuszcza się w każdym

wypadku zaproponowanie igieł wzmocnionych. CZAS DOSTAWY do 3 dni roboczych; dostawy

oznaczone jako pilne – jeden dzień roboczy. REKLAMACJE reklamacje asortymentowe,



ilościowe, cenowe – muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. DOSTAWA TOWARU do

apteki szpitalnej lub w miejsce wskazane przez pracownika apteki. Kod CPV: 33.14.11.21-4,

33.14.11.22-1. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy jednowłókninowych,

syntetycznych nić niewchłanialnych nici szczegółowo opisaneych w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pakiet zawiera 14 pozycji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

ani nie wymaga składania ofert wariantowych. 3.3. Wymagania dodatkowe: Dopuszcza się w

każdym wypadku zaproponowanie igieł wzmocnionych. CZAS DOSTAWY do 3 dni roboczych;

dostawy oznaczone jako pilne – jeden dzień roboczy. REKLAMACJE reklamacje

asortymentowe, ilościowe, cenowe – muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych.

DOSTAWA TOWARU do apteki szpitalnej lub w miejsce wskazane przez pracownika apteki.

Kod CPV: 33.14.11.21-4, 33.14.11.22-1. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: Pakiet nr 2 pkt 1 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy plecionych , syntetycznych nici

wchłanialnych o okresie podtrzymywania tkanki ok. 4 tygodnie oraz okresie wchłaniania ok. 56

dni nie więcej niż 70 dni, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet zawiera

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania

ofert wariantowych. 3.3. Wymagania dodatkowe: Dopuszcza się w każdym wypadku

zaproponowanie igieł wzmocnionych. CZAS DOSTAWY do 3 dni roboczych; dostawy

oznaczone jako pilne – jeden dzień roboczy. REKLAMACJE reklamacje asortymentowe,

ilościowe, cenowe – muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. DOSTAWA TOWARU do

apteki szpitalnej lub w miejsce wskazane przez pracownika apteki. Kod CPV: 33.14.11.21-4,

33.14.11.22-1. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,



usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są dostawy plecionych , syntetycznych

nici wchłanialnych o okresie podtrzymywania tkanki ok. 4 tygodnie oraz okresie wchłaniania ok.

56 dni nie więcej niż 70 dni, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet zawiera

14 pozycji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie

wymaga składania ofert wariantowych. 3.3. Wymagania dodatkowe: Dopuszcza się w każdym

wypadku zaproponowanie igieł wzmocnionych. CZAS DOSTAWY do 3 dni roboczych; dostawy

oznaczone jako pilne – jeden dzień roboczy. REKLAMACJE reklamacje asortymentowe,

ilościowe, cenowe – muszą być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. DOSTAWA TOWARU do

apteki szpitalnej lub w miejsce wskazane przez pracownika apteki. Kod CPV: 33.14.11.21-4,

33.14.11.22-1. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania

umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do przestrzegania poufności, co do informacji

pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów

dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych

danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności

zakazuje się wykorzystania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca

oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z

wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. 2. Przy realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych

osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) a od 25.05.2018r 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) 3. Wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i

wobec Zamawiającego, za szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania danych

osobowych ponosi Wykonawca. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 



Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: Pakiet nr 4 pkt od 1 do 5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia są dostawy jednowłókninowych, syntetycznych nić niewchłanialnych nici

szczegółowo opisaneych w załączniku nr 4 do SIWZ. Pakiet zawiera 1 pozycję. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert

wariantowych. 3.3. Wymagania dodatkowe: Dopuszcza się w każdym wypadku zaproponowanie

igieł wzmocnionych. CZAS DOSTAWY do 3 dni roboczych; dostawy oznaczone jako pilne –

jeden dzień roboczy. REKLAMACJE reklamacje asortymentowe, ilościowe, cenowe – muszą

być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. DOSTAWA TOWARU do apteki szpitalnej lub w

miejsce wskazane przez pracownika apteki. Kod CPV: 33.14.11.21-4, 33.14.11.22-1. 2) Wspólny

Słownik Zamówień(CPV): 33141121-4, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający

podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin Pałtności 40,00 


