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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313294-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
2022/S 111-313294

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 093-255719)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713064419
Faks:  +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi konserwacji, przeglądów i napraw aparatury medycznej
Numer referencyjny: EZ/244/EM/22

II.1.2) Główny kod CPV
50421200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.
1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na okresowych przeglądach technicznych, konserwacji oraz 
bieżących naprawach według poniższych części: Zadanie 1- Zadanie 11.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik 
nr 2) oraz we wzorach umów: Wzór umowy Nr 1 (Załącznik Nr 3) dotyczy Zadania 1, 2, 3, Wzór umowy Nr 2 

10/06/2022 S111
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255719-2022:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak


Dz.U./S S111
10/06/2022
313294-2022-PL

2 / 5

(Załącznik Nr 3a) dotyczy Zadania 4, 5, 6, Wzór umowy Nr 3 (Załącznik Nr 3b) dotyczy Zadania 7, Wzór umowy 
Nr 4 (Załącznik Nr 3c) d
3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące 
integralną część SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia 
umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/06/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 093-255719

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 4 106 387,20 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 4 162 387,20 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: Zadanie 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 47 439.20 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 103 439.20 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: Zadanie 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 900,00 zł.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.
Powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert zawarty został w SWZ.
Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 
w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej 
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„OpenNexus”https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca 
składa wraz z ofertą. Oferta musi zawierać: a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem 
Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
c) Oświadczenie dot. oferowanych usług - zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącymi integralną część 
SWZ,
d) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
e) oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej do jej wystawienia (jeżeli dotyczy tj. w przypadku wniesienia wadium w 
formie gwarancji lub poręczenia),
f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp 
do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych),
g) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 9 do 
SWZ),
h) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do 
SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolnie wybrane części - 
zadania (oferta częściowa). Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Łączna wartość wadium wynosi 78 090,00 zł.
Powinno być:
Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Szczegółowy opis (instrukcja) składania ofert zawarty został w SWZ.
Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 
w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy zakupowej 
„OpenNexus”https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca 
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składa wraz z ofertą. Oferta musi zawierać: a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem 
Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie załącznik nr 1 do umowy,
c) Oświadczenie dot. oferowanych usług - zgodnie z wzorem Zamawiającego stanowiącymi integralną część 
SWZ,
d) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
e) oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osoby upoważnionej do jej wystawienia (jeżeli dotyczy tj. w przypadku wniesienia wadium w 
formie gwarancji lub poręczenia),
f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp 
do ww. dokumentów w „Ofercie Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych),
g) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 
2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 9 do 
SWZ),
h) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do 
SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ).
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na dowolnie wybrane części - 
zadania (oferta częściowa). Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Łączna wartość wadium wynosi 79 190,00 zł.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Zamiast:
Data: 12/09/2022
Powinno być:
Data: 19/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2022
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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