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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych: Barbara Głowacka
E-mail: dzp@ump.edu.pl 
Tel.:  +48 618546013
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ump.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-355
Państwo: Polska
E-mail: dzp@ump.edu.pl 
Tel.:  +48 618546013
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skhs.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a (...)
Numer referencyjny: PN-7/22

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:dzp@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ump
mailto:dzp@ump.edu.pl
http://skhs.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla 
Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej - (etap I 
CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem.

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

31/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMKM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-024339
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 036-092259
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/02/2022

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92259-2022:TEXT:PL:HTML
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I. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 I W ART. 109 UST. 1 PZP zostały 
szczegółowo opisane w punkcie 13 SWZ.
II. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA znajduje się w punkcie 
19 SWZ
III. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, potwierdzających zgodność 
oferowanych dostaw z wymaganiami znajduje się w punkcie 19.1 ppkt. 9 SWZ
IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z 19.5 SWZ.
V. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 157 000,00 EUR.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP,
50 1020 4027 0000 1902 0798 4323, Tytułem: Wadium nr sprawy PN-7/22.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji:
1) wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 25.2 ppkt 2–4, wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2) powinno być wystawione na Zamawiającego;
3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy. 
Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Oznacza to, że w przypadku
wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okres jej obowiązywania rozpoczyna 
się z dniem składania ofert i upływa z upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem, że gwarancja musi 
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umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania 
wadium.
Wobec powyższego Zamawiający zaleca wniesienie gwarancji z dłuższym terminem obowiązywania lub 
wskazanie w jej zapisach, że zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne po upływie terminu jej ważności, jeżeli 
tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 2 ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert.
5. W tytule przelewu, a także w treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę przedmiotu 
zamówienia, którego dotyczy wadium.
VI. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 
w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w załączniku nr 4 do SWZ.
Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VII. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zgodnie z punktem 34 SWZ.
Powinno być:



5 / 6

I. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 I W ART. 109 UST. 1 PZP zostały 
szczegółowo opisane w punkcie 13 SWZ.
II. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA znajduje się w punkcie 
19 SWZ
III. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, potwierdzających zgodność 
oferowanych dostaw z wymaganiami znajduje się w punkcie 19.1 ppkt. 9 SWZ
IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z 19.5 SWZ.
V. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 135 000,00 EUR.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP,
50 1020 4027 0000 1902 0798 4323, Tytułem: Wadium nr sprawy PN-7/22.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji:
1) wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 25.2 ppkt 2–4, wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2) powinno być wystawione na Zamawiającego;
3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 Ustawy. 
Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy wadium wnosi się przed upływem terminu składania 
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Oznacza to, że w przypadku
wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okres jej obowiązywania rozpoczyna 
się z dniem składania ofert i upływa z upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem, że gwarancja musi 
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umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania 
wadium.
Wobec powyższego Zamawiający zaleca wniesienie gwarancji z dłuższym terminem obowiązywania lub 
wskazanie w jej zapisach, że zgłoszenie roszczeń jest dopuszczalne po upływie terminu jej ważności, jeżeli 
tylko zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 2 ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania 
ofert.
5. W tytule przelewu, a także w treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę przedmiotu 
zamówienia, którego dotyczy wadium.
VI. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 
w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w załączniku nr 4 do SWZ.
Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VII. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zgodnie z punktem 34 SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


