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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259405-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Łóżka szpitalne
2020/S 107-259405

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 103-247898)

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

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl 
Tel.:  +48 746489700
Faks:  +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy łóżek szpitalnych
Numer referencyjny: Zp/25/PN-24/20

II.1.2) Główny kod CPV
33192120 Łóżka szpitalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy łóżek szpitalnych
Liczba pakietów – 2:
— pakiet nr 1 – łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne,
— pakiet nr 2 – łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 103-247898

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Łóżko szpitalne (bariatryczne) z materacem aktywnym i szafką – 10 szt. 1. Parametry Wymagane Warunek 
Opisać 2. Model Podać 3. Producent Podać 4. Kraj pochodzenia Podać 5. Rok produkcji 2020 Tak 6. Szczyty 
łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z 
możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia 
szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł Tak 7. Konstrukcja 
szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się 
szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową 
rurą. Tak 8. Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w 
wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza 
się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. Tak 9. Szczyt łóżka od 
strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające 
przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego 
szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala Tak 10. Barierki boczne o wysokości 
co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-
odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm Tak 11. Barierki dzielone w pełni zabezpieczające 
pacjenta, zgodne z normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – 
zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane 
w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 
i kata nachylenia leża Tak 12. Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: — 
górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, 
opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców, — barierka 
zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana poniżej poziomu materaca, — barierka zabezpieczająca 
segment podudzia, demontowalna i odchylana. Tak 13. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed 
przypadkowym otworzeniem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt 14. 
Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o 
konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się 
drobnoustrojów. Tak 15. Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie 
regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 
5 kg danego segmentu barierki Tak 16. Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej 
zabudowana, niewidoczna z zewnątrz Tak – 10 pkt Sprężyna widoczna – 0 pkt 17. Zintegrowane sterowanie w 
barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi 
wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku Tak 1. Leże łóżka 
4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej 
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łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, 
mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 
zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających... 
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Łóżko szpitalne (bariatryczne) z materacem aktywnym i szafką – 6 szt. 1. Parametry Wymagane Warunek 
Opisać 2. Model Podać 3. Producent Podać 4. Kraj pochodzenia Podać 5. Rok produkcji 2020 Tak 6. Szczyty 
łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z 
możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia 
szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł Tak 7. Konstrukcja 
szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się 
szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową 
rurą. Tak 8. Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w 
wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza 
się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. Tak 9. Szczyt łóżka od 
strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające 
przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego 
szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala Tak 10. Barierki boczne o wysokości 
co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-
odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm Tak 11. Barierki dzielone w pełni zabezpieczające 
pacjenta, zgodne z normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – 
zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane 
w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 
i kata nachylenia leża Tak 12. Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: — 
górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, 
opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców, — barierka 
zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana poniżej poziomu materaca, — barierka zabezpieczająca 
segment podudzia, demontowalna i odchylana. Tak 13. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed 
przypadkowym otworzeniem za pomocą uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt 14. 
Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o 
konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się 
drobnoustrojów. Tak 15. Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie 
regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 
5 kg danego segmentu barierki Tak 16. Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej 
zabudowana, niewidoczna z zewnątrz Tak – 10 pkt Sprężyna widoczna – 0 pkt 17. Zintegrowane sterowanie w 
barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi 
wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku Tak 1. Leże łóżka 
4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej 
łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, 
mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 
zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających... 
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku 
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Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 15 szt. 1. LP Parametry Wymagane Warunek Opisać Model Podać Producent 
Podać Kraj pochodzenia Podać Rok produkcji 2019 Podać Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu 
bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy Tak Konstrukcja szczytu wypełniona w środku 
tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z 
dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. Tak Szczyt montowany do 
ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które 
wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych 
do metalowej rury w kształcie litery C. Tak Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające 
łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających Tak Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty 
do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem 
na czas transportu Tak Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Tak 
Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów 
antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co 
najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany 
przez normę Tak, podać Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi 
na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Tak Barierki boczne tworzywowe, jednorodne 
wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w 
technologii „rozdmuchu”, odlane jednorodnie w formach). Nie dopuszcza się barierek montowanych łączonych z 
kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie tworzyło zagrożenie opisane powyżej. Tak Leże łóżka 
4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej 
łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, 
mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 
zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających 
skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie 
narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala 
(dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) Tak Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na 
wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony 
w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta 
wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub 
pacjenta bezpośrednio co jest wysoce niewskazane przy obrażeniach wielonarządowych czy też po poważnych 
operacjach). Tak Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie 
w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach 
respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem 
oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z 
ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. 
Tak Pozycjoner kasety wsuwany z boku, bez konieczności podnoszenia segmentu pleców Tak Możliwość 
współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miedn... W związku z ograniczeniami w standardowych 
formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy 
opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Powinno być:
Łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 7 szt. 1. LP Parametry Wymagane Warunek Opisać Model Podać Producent 
Podać Kraj pochodzenia Podać Rok produkcji 2019 Podać Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu 
bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy Tak Konstrukcja szczytu wypełniona w środku 
tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z 
dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. Tak Szczyt montowany do 
ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które 
wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych 
do metalowej rury w kształcie litery C. Tak Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające 
łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających Tak Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty 
do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem 
na czas transportu Tak Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 Tak 
Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów 
antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co 
najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany 
przez normę Tak, podać Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi 
na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Tak Barierki boczne tworzywowe, jednorodne 
wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w 
technologii „rozdmuchu”, odlane jednorodnie w formach). Nie dopuszcza się barierek montowanych łączonych z 
kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie tworzyło zagrożenie opisane powyżej. Tak Leże łóżka 
4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej 
łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, 
mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem 
zanieczyszczeń – posiadających wiele trudno dostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających 
skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie 
narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala 
(dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) Tak Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na 
wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony 
w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta 
wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub 
pacjenta bezpośrednio co jest wysoce niewskazane przy obrażeniach wielonarządowych czy też po poważnych 
operacjach). Tak Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie 
w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach 
respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem 
oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z 
ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. 
Tak Pozycjoner kasety wsuwany z boku, bez konieczności podnoszenia segmentu pleców Tak Możliwość 
współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miedn... W związku z ograniczeniami w standardowych 
formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy 
opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów, do których zostanie wezwany Wykonawca, 
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którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp tj.: posiadanie zdolności zawodowych 
w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – na podstawie 
wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co 
najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: łóżek 
szpitalnych (dotyczy pakietu nr 1, 2) na kwotę minimum: — dla pakietu nr 1 – 210 000,00 PLN, — dla pakietu 
nr 2 – 500 000,00 PLN, każda z dostaw, 2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w zał. 
nr 1 do SIWZ: — na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony 
jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 186), — na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim 
odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów, do których zostanie wezwany Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy Pzp lub Wykonawca, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp tj.: posiadanie zdolności zawodowych 
w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia – na podstawie 
wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co 
najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności: łóżek 
szpitalnych (dotyczy pakietu nr 1, 2) na kwotę minimum: — dla pakietu nr 1 – 125 000,00 PLN, — dla pakietu 
nr 2 – 234 000,00 PLN, każda z dostaw, 2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w zał. 
nr 1 do SIWZ: — na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony 
jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 186), — na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim 
odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
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Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: — dla pakietu nr 1 – 11 000,00 PLN, — 
dla pakietu nr 2 – 25 000,00 PLN, datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego. 
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Oferta 
nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium może 
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 
1669). Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, • inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu 
im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. 0/74 6489696; dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawy łóżek szpitalnych nr Zp/25/PN-24/20 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, • dane osobowe będą 
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, • w odniesieniu 
do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO, • posiada: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących, — na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*, — na podstawie art. 18 RODO prawo 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, • nie przysługuje: — w 
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, — prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w ...
Powinno być:
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Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: — dla pakietu nr 1 – 7 000,00 PLN, — 
dla pakietu nr 2 – 13 000,00 PLN, datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego. 
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Oferta 
nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium może 
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 
1669). Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 
1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, • inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu 
im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. 0/74 6489696; dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego na dostawy łóżek szpitalnych nr Zp/25/PN-24/20 prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, • dane osobowe będą 
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, • w odniesieniu 
do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO, • posiada: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących, — na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*, — na podstawie art. 18 RODO prawo 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, • nie przysługuje: — w 
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, — prawo do przenoszenia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w ...

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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