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L. dz.: DZP- 270/22                                                                                 Poznań,  dnia 20.05.2022 r.  
 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 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. 
 
 
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 
sposób: 
 
I. Zmiana podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie opcji: 

 
Zamawiający zmienia treść punktu 5 ppkt. 5.2 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

5.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na zakres podstawowy i zakres objęty 
prawem opcji zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ. 
 

 
II. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia:  

 
 Zamawiający modyfikuje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: 
1. Most medyczny: 
 
Usunięte z opisu przedmiotu zamówienia zostają dwa mosty medyczne dwustanowiskowe z pomieszczenia 
nr M1.00.009 - sala wstępnej intensywnej terapii: 
 
Jednostanowiskowy – 21 szt. 
Dwustanowiskowy – 2 szt., 
Trzystanowiskowy – 10 szt. 
 
W związku z powyższym zamawiający aktualizuje projekt miejsc montażu.  
 
2. kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor - pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
 

3.  

Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie 
głowicy:  
TYP 1 -15 kolumn: 
•         2 x próżnia,  
•         1 x sprężone powietrze Air5 
•         1 x sprężone powietrze Air8, 

•   1xCO2 

•   1xO2 
 
TYP 2 -6 kolumn: 
•        2 x próżnia,  
•        2x sprężone powietrze Air5 

•  2xCO2 

•  2xO2 

TAK 
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• 1xAGSS 
 
TYP 3 -2 kolumny: 
•        4 x próżnia,  
•        4 x sprężone powietrze Air5 

•  4 xO2 

• 1xAGSS 
 

 
Gniazda elektryczne i teletechniczne:TYP-1, TYP-2, TYP3 
•          6 x RJ45 min. kat 6,  
•          6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 1, 
•          6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 2, 
•          12 x bolec wyrównania potencjałów, 
•          1 x włącznik oświetlenia ambient , j.w. 
•          2 x zaślepione gniazdo niskonapięciowe do 
późniejszego wykorzystania 
Gniazda elektryczne wyposażone w diody informujące o 
zasilaniu oraz w klapki zapewniające min. IP44 dla 
uzyskania  odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 
45̊ lub równolegle. 
Gniazda elektryczne w dwóch kolorach różnych kolorach 
odpowiadającym dwóm obwodom. 

 
zmiana dotyczy pomieszczenia nr M1.00.011 sala resuscytacyjno - zabiegowa 
 
 
3. lampa operacyjna  
 
Wprowadzona miana dotyczy wyłączenia monitora z zakresu zamówienia - pozostaje jedynie ramię pod monitor. 
 
Zamawiający usuwa punkty od 53 do 61 oraz dodaje pkt 63 o następującym brzmieniu: 
Możliwość samodzielnego przełożenia okablowania niezbędnego do monitora 

 
 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza zaktualizowane dokumenty: wzór 
formularza oferty, Opis przedmiotu zamówienia z projektem miejsc montażu, wzór umowy.  
 

III. Zmiana terminu realizacji: 
 
Zamawiający zmienia treść punktu 6 ppkt. 6.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:  
 

6.1 Termin dostawy, montażu i uruchomienia w odniesieniu do danego rodzaju Urządzeń 
wchodzących w skład przedmiotu Umowy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 
z obsługi Urządzeń, ustala się na 6 miesięcy od złożenia przez Zamawiającego zamówienia 
u Wykonawcy, ale nie później niż do dnia 30.11.2023 r.  
Zamawiający ma prawo złożyć zamówienia częściowe odrębnie dla danego rodzaju Urządzeń. 
W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego zamówienia na część przedmiotu Umowy do dnia 
31 maja 2023 r., Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć tę część nie później niż do dnia 
30.11.2023 r.  
 
Uzasadnienie wskazania daty:  Urządzenia będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny 
być zamontowane w trakcie trwania procesu budowlanego. Zamawiający wymaga pełnej współpracy 
Dostawcy z Generalnym Wykonawcą w trakcie trwania montażu i uruchamiania urządzeń. Część 
prac wykończeniowych i instalacyjnych na obiekcie będzie mogła być zrealizowana dopiero po 
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zakończeniu montażu urządzeń. W tym kontekście, czas realizacji umowy z Dostawcą nie może być 
dłuższy niż umowy z Generalnym Wykonawcą. 

 
IV. Zmiana Kryteriów oceny ofert.  

 
Zamawiający zmienia treść punktu 15 ppkt. 15.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: 

1) cena – waga 70%,  

2) parametry techniczne – waga 20% 
3) gwarancja – waga 10% 

 

l.p. Opis kryterium 

oceny 

Znaczenie 

(Waga) 

Opis metody przyznawania punktów 

1 2 3 4 

1 Cena  (C) 70% Proporcje matematyczne wg wzoru: 
 
 C = 

            C min 
x 70 pkt 

             C o 

gdzie:       C min  – ce-cena brutto oferty najtańszej 
 C o – ce-cena brutto oferty ocenianej 
   

Zamawiający w tym kryterium będzie oceniał cenę zaoferowaną za realizację 
zamówienia podstawowego i opcji łącznie. 

2  Parametry 

techniczne (T) 

 

 

 

 

 

20% Punkty za kryterium parametry techniczne przyznane będą  według 
poniższego wzoru: 

         Tbad 

       T =  ------------------  x 20pkt 

                      Tmax 

        gdzie: 

PT – ilość punktów przyznana wg kryterium parametry techniczne 
Tbad – ilość punktów oceny technicznej w badanej ofercie 
Tmax – największa ilość punktów spośród wszystkich ocenianych ofert  
 

Punkty oceny technicznej zostaną przyznane oferowanemu przedmiotowi 
zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w poszczególnych 
punktach opisu przedmiotu zamówienia (za parametry podlegające ocenie).  
 
 

3 Gwarancja (G) 10% Punkty za kryterium gwarancja przyznane będą  według wzoru: 
 
 

G = 
              G o 

x 10 pkt 
               G max 

gdzie:       G max  – najdłuższy okres gwarancji wśród badanych ofert 
 G o – okres gwarancji w ofercie ocenianej 
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Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego w ofercie. 
Zamawiający wymaga podania okresu w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie 
może być krótszy, niż 24 miesiące.  
 
Podanie krótszego okresu spowoduje odrzucenie oferty.  
Niepodanie w ofercie okresu gwarancji będzie traktowane, jako zaoferowanie 
24 miesięcy gwarancji. 
 
Ponadto Zamawiający przyjmie, że maksymalny okres gwarancji dla obliczenia 
punktów w tym kryterium wynosi 48 miesięcy. 
 
Okres dłuższy niż 48 miesięcy dla potrzeb obliczenia punktacji, będzie traktowany jako 
48 miesięcy,  z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał 
okres gwarancji podany w ofercie. 
 
 
 

Końcowa ocena punktów (P) wyliczona będzie według wzoru: 

P= C + T + G 

 

 
V. Zmiana dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 
Zamawiający zmienia treść punktu 34 ppkt. 34.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

34.1 Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie za 
realizację zamówienia podstawowego( bez opcji). 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie 
zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do wysokości 5% należnego mu po 
skorzystaniu z prawa opcji wynagrodzenia. 

 
VI. Zmiany umowy: 

 
1) Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy wraz z parametrami technicznymi zawarty jest w 

Załączniku nr 1 do Umowy (zakres zamówienia podstawowego i opcjonalnego), który wraz z ofertą 

Wykonawcy stanowi integralną część  niniejszej Umowy. Parametry techniczne każdego z Urządzeń 

dostarczanych na podstawie niniejszej umowy, muszą: 

a. na dzień dostawy i montażu być zgodne z przyłączami istniejącymi w pomieszczaniach ich 
montażu wykonanymi zgodnie z Wytycznymi Miejsc Montażu, o których mowa w ust. 4; 

b. nie powodować konieczności przebudowy pomieszczeń Szpitala, spełniających Wytyczne 
Miejsc Montażu, o których mowa w ust. 4. W przypadku jeżeli na dzień dostawy lub montażu 
danego Urządzenia lub grupy Urządzeń, pomimo wykonania pomieszczeń zgodnie z 
Wytycznymi Miejsc Montażu, o których mowa w ust. 4, będzie zachodzić konieczność 
przebudowy przyłączy lub pomieszczeń Szpitala, z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy 
lub Urządzeń, to koszty tej przebudowy poniesie Wykonawca.  
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2) Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

3. Urządzenia składające się na przedmiot umowy, które mają znajdować się na salach 
operacyjnych: angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT, System planowania do 
zabiegów neurochirurgicznych, lampy operacyjne (obejmujące również sale chirurgii jednego dnia), 
po ich dostarczeniu i zamontowaniu, muszą zapewniać, bez dodatkowych opłat, 
komunikację/integrację pomiędzy nimi a systemem integracji bloku operacyjnego wskazanym przez 
Zamawiającego na późniejszym etapie. Jako integrację Zamawiający rozumie przechwytywanie 
i udostępnianie wszystkich obrazów w pełnej jakości z ww. urządzeń, sterowanie lampą oraz kamerą 
znajdująca się w lampie. Urządzenia, o których mowa powyżej muszą zapewnić otwarte protokoły 
komunikacyjne. Kolumny na salach operacyjnych, salach chirurgii jednego dnia oraz salach 
endoskopowych po ich dostarczeniu i zamontowaniu, muszą zapewnić możliwość montażu 
dodatkowego okablowania oraz gniazd końcowych dostarczanych przez dostawcę systemu 
integracji sali bez utraty gwarancji na ww. urządzenia. W przypadku jeśli demontaż wymaga 
dedykowanych narzędzi, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zdemontowanie i ponowny 
montaż, w umówionym z Zamawiającym terminie. 

 
3) Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 6 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

6. Termin dostawy, montażu i uruchomienia w odniesieniu do danego rodzaju Urządzeń 

wchodzących w skład przedmiotu Umowy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego 

z obsługi Urządzeń, ustala się na 6 miesięcy od złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

u Wykonawcy, ale nie później niż do dnia 30.11.2023 r. Zamawiający ma prawo złożyć zamówienia 

częściowe odrębnie dla danego rodzaju Urządzeń. W przypadku niezłożenia przez Zamawiającego 

zamówienia na część przedmiotu Umowy do dnia 31 maja 2023 r., Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć tę część nie później niż do dnia 30.11.2023 r. 

 
4) Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 7 umowy, poprzez usunięcie akapitu drugiego, pełne brzmienie § 1 

ust. 7 umowy po wprowadzonej zmianie jest następujące: 
7. Dostawa i montaż Urządzeń będą możliwe po przygotowaniu pomieszczeń i Miejsc Montażu 
przez Konsorcjum Warbud. Zamawiający przekaże Wykonawcy, stosownym protokołem 
przekazania, wszystkie Miejsca Montażu przygotowane należycie tj. zgodnie z Wytycznymi Miejsc 
Montażu dla Urządzeń, o których mowa w ust. 4 najpóźniej na 3 miesiące przed terminem dostawy 
i montażu danego rodzaju Urządzeń, o którym mowa w ust. 5. Wykonawca na montaż dostarczonych 
Urządzeń będzie miał zapewnione co najmniej 3 miesiące. 

 

5) Zamawiający w  § 1 dodaje ustępy 16 – 22 o następującej treści: 
 

16. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji, polegającej na zwiększeniu 
gwarantowanego zakresu zamówienia o zakres szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do 
Umowy (zakres zamówienia objęty prawem opcji), który wraz z ofertą Wykonawcy stanowi 
integralną część  niniejszej Umowy.  .  

17. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, o którym mowa w ust. 16 do dnia 30 listopada 
2023 r. 

18. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji, określone w ofercie 
wykonawcy. 

19. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie 
pisemnej, nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.  
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20. Czas realizacji opcji wynosi nie więcej niż 6 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 19. 

21. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy 
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie 
uprawnieniem Zamawiającego. 

22. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

 
6) Zamawiający zmienia treść § 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

1. Za zrealizowanie podstawowego zakresu przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie 

w wysokości: ......... EUR brutto słownie: ........................................................................................... 

Szczegółowe ceny jednostkowe każdego z Urządzeń zawiera oferta Wykonawcy, która stanowi 

załącznik nr 4. 

2. Za zrealizowanie zakresu przedmiotu Umowy objętego prawem opcji ustala się wynagrodzenie 

w wysokości: ......... EUR brutto słownie: ..........................................................................................  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wszelkie koszty związane z 

transportem, montażem i instalacją przedmiotu Umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, a także wszelkie opłaty, cła i podatki (w tym podatek 

od towarów i usług). 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie zostało tak skalkulowane, iż ujęto w nim koszty 

wszystkich usług oraz koszty uboczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jak 

np. koszty materiałów, transportu, koszty ubezpieczenia, gwarancji itp., nawet jeżeli nie zostały wyraźnie 

wymienione, których poniesienie jednak jest niezbędne do terminowej i prawidłowej realizacji Umowy. 

5. Po podpisaniu protokołu odbioru częściowego Urządzenia lub grupy Urządzeń wchodzących w 

skład przedmiotu Umowy Wykonawca może każdorazowo wystawić fakturę częściową uwzględniającą 

te elementy przedmiotu Umowy, które były przedmiotem danego odbioru częściowego według cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 4 do Umowy. Faktury, będące podstawą zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia, zostaną każdorazowo wystawione przez Wykonawcę po 

dokonaniu odbioru części przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego 

odpowiednim protokołem odbioru częściowego (przedmiotowo zgodnym z daną fakturą) w tym po 

przeprowadzeniu szkolenia, na warunkach określonych w § 1 ust. 9 i § 1 ust. 10. 

6. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo tj. w odniesieniu do każdej faktury, zapłacić 

przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie (płatności częściowe) w terminie do 30 dni od daty 

przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiednim protokołem odbioru częściowego 

do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem ust. 7, przelewem na wskazany w fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

7. Z uwagi na dokonywanie płatności przez dwa podmioty, Zamawiający wskaże Wykonawcy 

podmiot, na który ma zostać wystawiona faktura zatwierdzając protokół odbioru częściowego, o którym 

mowa w ust. 5 lub protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 12. Wykaz urządzeń, za które 

zastanie wystawiona faktura na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi 

załącznik nr 5 do Umowy, a wykaz urządzeń, za które zostanie wystawiona faktura na Szpital Kliniczny 

im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi 

załącznik nr 6 do Umowy. Adres dostarczenia faktury dla sprzętu wymienionego w zał. nr 5: 
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........................ oraz dla sprzętu wymienionego w załącznik nr 6 ....................... .   

8. Płatności za faktury dokonywane będą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 

split payment.  

9. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników 

VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 

zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście 

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony 

na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na 

białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.   

11. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma 

być dokonywana płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i 

zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego 

numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego 

wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zaktualizowany wzór formularza oferty.  
2. Zaktualizowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
3. Zaktualizowany projekt umowy 
4. Zaktualizowany projekt miejsc montażu 

 
 
Opracowała: Barbara Głowacka  

nr telefonu: 61 854 60 18 

e-mail: dzp@ump.edu.pl  

mailto:dzp@ump.edu.pl
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