
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy wyrobów medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY
RATUNKOWEJ

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital im. Marciniaka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006320384

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 54-049

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-marciniak.wroclaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098976/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-25 13:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00091812/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą: 
449724,51

Po zmianie: 
449884,51

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we
wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część
niniejszej SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca
zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ
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(załącznik nr 10).
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33184100-4 - Implanty chirurgiczne
PA02-0 – dzierżawa 
5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu zestaw instrumentarium niezbędnego do implantowania wyrobów
wyspecyfikowanych w przedmiocie objętym zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez
Wykonawcę Zamawiającemu ww. instrumentarium na czas trwania umowy, co zostało wskazane w „Formularzu cenowym”,
stanowiącym integralną część SWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącej integralną
część SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia/wypożyczenia kompletnego zestawu instrumentarium, tzn.
takiego, który umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.
6. Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w „Formularzu cenowym”,
stanowiącym integralną część SWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych
wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.
Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu
operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający
wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SWZ. 
7. ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia
opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza
się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane 
w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i
standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu
cenowym” i „Kartach Produktu” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane
przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość
oferowanego asortymentu). 
W przypadku wskazania przez Zamawiającego oryginalnego nazewnictwa lub symboliki, marki lub nazwy handlowej określa
ona klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy jedynie w celu ustalenia standardu, prawidłowego
określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do chirurgii szczękowej z dzierżawą instrumentarium.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we
wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część
niniejszej SWZ. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca
zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SWZ
(załącznik nr 10).
4. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33184100-4 - Implanty chirurgiczne
PA02-0 – dzierżawa 
5. Wykonawca udostępni Zamawiającemu zestaw instrumentarium niezbędnego do implantowania wyrobów
wyspecyfikowanych w przedmiocie objętym zamówieniem. Udostępnienie to nastąpi poprzez wydzierżawienie przez
Wykonawcę Zamawiającemu ww. instrumentarium na czas trwania umowy, co zostało wskazane w „Formularzu cenowym”,
stanowiącym integralną część SWZ. Zasady ww. udostępnienia zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącej integralną
część SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia/wypożyczenia kompletnego zestawu instrumentarium, tzn.
takiego, który umożliwia użycie przez Zamawiającego wyrobów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.
6. Wykonawca zdeponuje w siedzibie Zamawiającego wybrane wyroby, w ilościach wskazanych w „Formularzu cenowym”,
stanowiącym integralną część SWZ. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. depozytu, tj. wskazanie numerów katalogowych
wyrobów, dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.
Wyroby zdeponowane u Zamawiającego stanowić będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do zabiegu
operacyjnego oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których Zamawiający
wymaga zdeponowania wyrobów wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SWZ. 
7. ZASADA RÓWNOWAŻNOŚCI – Zamawiający informuje, że ilekroć w szczegółowych opisach, przedmiot zamówienia
opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza
się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż
opisane 
w dokumentach zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i
standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu
cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego
(są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). 
W przypadku wskazania przez Zamawiającego oryginalnego nazewnictwa lub symboliki, marki lub nazwy handlowej określa
ona klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy jedynie w celu ustalenia standardu, prawidłowego
określenia przedmiotu zamówienia, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
c.d. Sekcja VII, punkt 7.4.
W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §
10 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry
kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień: 
1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co
najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku 
o waloryzację, 
2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie
każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o
co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż
waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego
powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem,
iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 
a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o
waloryzację realizuje Przedmiot umowy, 
b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań
Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki. 
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji,
będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz 
z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-13, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy

Po zmianie: 
c.d. Sekcja VII, punkt 7.4.
W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §
10 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry
kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień: 
1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12
miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co
najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku 
o waloryzację, 
2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie
każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o
co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż
waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego
powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem,
iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 
a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o
waloryzację realizuje Przedmiot umowy, 
b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań
Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki. 
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji,
będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
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12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz 
z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-13, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy
Wykonawcy.
W Sekcji IV punkt 4.1.5 Wartość zamówienia podano wartość szacunkową zamówienia uwzględniającą prawo opcji.
Wartość szacunkowa zamówienia bez prawa opcji wynosi 282 517,54 PLN
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