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04/09/2020    S172 

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia medyczne 

2020/S 172-414729 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 152-370539) 

 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy 

Adres pocztowy: ul. Ujejskiego 75 
Miejscowość: Bydgoszcz 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Kod pocztowy: 85-168 
Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Maciej Wochna – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 – niski parter, pokój nr 

018 
E-mail: przetargi@biziel.pl 

Tel.: +48 5236-55-135 

Faks: +48 5236-55-752 

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

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

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętu 
Numer referencyjny: NZZ/50/P/20 

II.1.2)Główny kod CPV 

33100000 Urządzenia medyczne 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie urządzeń w zakresie: 

1. Kardiomonitory – Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.) – 1 kpl. 
2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator – 11 kpl. 

3. Endoskop – Zestaw bronchoskopowy – 1 kpl. 

4. Pomoce medyczne – Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń (typ 1) – 1 kpl. 
5. Pomoce medyczne – Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń (typ 2) – 1 kpl. 

6. Pomoce medyczne – Aparat do dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru – 1 kpl. 

7. Aparat ultrasonograficzny – Aparat USG – 1 kpl. 
8. Medyczne urządzenia komputerowe – Radiologiczna stacja opisowa – 5 kpl. 

Oraz przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia i przeszkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i 

podstawowych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

31/08/2020 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-370539 

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

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

Numer sekcji: III.1.3 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Zamiast:  

8.5.w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne 
okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370539-2020:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:  

8.5. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne 
okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, 

zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa 

itp. 

Numer sekcji: II.2.7 

Część nr: 1 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  

Okres w dniach: 45 
Powinno być:  

Okres w dniach: 65 

Numer sekcji: II.2.7 
Część nr: 2 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  
Okres w dniach: 45 

Powinno być:  

Okres w dniach: 65 
Numer sekcji: II.2.7 

Część nr: 3 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  

Okres w dniach: 45 

Powinno być:  
Okres w dniach: 65 

Numer sekcji: II.2.7 
Część nr: 4 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  
Okres w dniach: 45 

Powinno być:  

Okres w dniach: 65 
Numer sekcji: II.2.7 

Część nr: 5 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Zamiast:  

Okres w dniach: 45 

Powinno być:  
Okres w dniach: 65 

Numer sekcji: II.2.7 

Część nr: 6 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  

Okres w dniach: 45 
Powinno być:  

Okres w dniach: 65 

Numer sekcji: II.2.7 
Część nr: 7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  
Okres w dniach: 45 

Powinno być:  

Okres w dniach: 65 
Numer sekcji: II.2.7 

Część nr: 8 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Zamiast:  

Okres w dniach: 45 

Powinno być:  
Okres w dniach: 65 

Numer sekcji: IV.2.2 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Zamiast:  

Data: 09/09/2020 

Czas lokalny: 09:30 
Powinno być:  

Data: 16/09/2020 

Czas lokalny: 09:30 
Numer sekcji: IV.2.7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 

Zamiast:  
Data: 09/09/2020 

Czas lokalny: 10:15 

Powinno być:  

Data: 16/09/2020 

Czas lokalny: 10:15 
VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
 

Zamawiający 


