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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195218-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane
2020/S 083-195218

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 002-001001)

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

Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Seminaryjna 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Struziński
E-mail: m.struzinski@kpim.pl 
Tel.:  +48 797304195
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl/pn/kpim

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w Bydgoszczy – etap II
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Numer referencyjny: ZP/12/19

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa oraz termomodernizacja wraz z
zagospodarowaniem terenu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ulicy Seminaryjnej w
Bydgoszczy – etap II”.

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

23/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 002-001001

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

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:
18. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w
dokumentów:
a) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ),
b) Wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ),
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
d) Katalogi/rysunki techniczne wraz ze zdjęciami zawierające opis parametrów potwierdzający wymagane
wyposażenie i wymiary, potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych oraz dla wyrobów medycznych aktualne deklaracje zgodności
oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami
zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z
późn. zm.).
Powinno być:
18. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ);
b) wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ);
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
d) deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z
2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017
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r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L
117 z 5.5.2017, str. 1 ze zm.) – dotyczy: lampy bezcieniowej, myjki – płuczki dezynfekcyjnej, panelu gazowo-
elektrycznego, oprawy nadłóżkowej, stanowiska inhalacyjnego, stanowiska nebulizacyjnego;
e) katalog lub folder lub opis oferowanego przedmiotu z wyraźnym zaznaczeniem zaoferowanego przedmiotu
zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów technicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
– dotyczy lampy bezcieniowej, myjki – płuczki dezynfekcyjnej, panelu gazowo-elektrycznego, oprawy
nadłóżkowej, stanowiska inhalacyjnego, stanowiska nebulizacyjnego;
f) dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w opisach przedmiotu zamówienia (złożyć w
przypadku, gdy dokumenty wskazane w ppkt e powyżej nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań);
g) dokument potwierdzający skuteczność eliminacji bakterii Clostridium difficile w procesie mycia i dezynfekcji,
wydany przez niezależną instytucję naukową/badawczą – dotyczy myjki – płuczki dezynfekcyjnej;
h) przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 186) lub rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych,
zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z 5.5.2017, str. 1 ze zm.) – dotyczy: lampy
bezcieniowej, myjki – płuczki dezynfekcyjnej, panelu gazowo-elektrycznego, oprawy nadłóżkowej, stanowiska
inhalacyjnego, stanowiska nebulizacyjnego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


