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EZ.272.020.2021 

EZ/196/22 
Wrocław, dnia 25.03.2022 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych do chirurgii 
szczękowej z dzierżawą instrumentarium.(sygnatura sprawy: EZ/1003/104/21). 

   
   
 

Zamawiający, w oparciu o art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:  
 

1.  poprzez zmianę w pkt. 7 Rozdziału III SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 
 

Było:  

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.  

 
Jest: 

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.  

 
2. Formularza cenowego poprzez zmianę zapisu od  formularzem. 
 

Było:  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
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. 
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Jest: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 
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” 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. 
 
W załączeniu zmieniony „ Formularz cenowy” stanowiący integralną cześć SWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


