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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354378-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2017/S 173-354378

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 150-310109)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
PL314
ul. Biernackiego 9
Lublin
20-089
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szydłowska – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 817403934
E-mail: marzena.szydlowska@janbozy.pl 
Faks:  +48 817403934
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.janbozy.lublin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ZESTAWÓW DO SZYCIA ŁĄKOTEK,
BŁON HIALURONOWYCH ORAZ AKCESORIÓW DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ I RĘKAWIC.
Numer referencyjny: DZP.3311-18/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, rękawic, środków
ochrony indywidualnej dla potrzeb Szpitala, błon hialuronowych, zestawów do szycia łąkotek, z przeznaczeniem
na Blok Operacyjny, zlokalizowany przy ul. Kruczkowskiego 21, dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,
wraz z depozytem i udostępnieniem instrumentarium oraz aparatu ekg, do Wojewódzkiej Przychodni Chorób
Płuc i Gruźlicy, zlokalizowanej przy ul. Biernackiego 9, stanowiących 36 odrębnych zadań.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do poszczególnych
zadań oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww.
zadań zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi.

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

07/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 150-310109

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: Pkt.2
Zamiast:
2. Zmiany do umowy. Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.
Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
— dot. zad. nr 1-21,23-34,36:
a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, przy
niezmienionym produkcie,
b) jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej z uwagi
na zagrożenie rażącą stratą dla Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z
umowybez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek
udowodnienia okoliczności zagrożenia rażącą stratą,
c) zmiany produktu, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów
wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie
ichprodukcji, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie
Wykonawcy.
d) zmiany konta bankowego
— dot. zad. nr 22:
a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym
produkcie;
e) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie
produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego,ale
przy cenie nie wyższej niż w umowie;
f) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o tych
samych parametrach i zastosowaniu;
g) zmiany numeru konta bankowego
— dot. zad. nr 35:
a) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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b) konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji niniejszej umowy,
c) zmiany numeru konta bankowego.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia.
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności
3. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki
podatkuVAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku
VATobowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.
Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie.
Powinno być:
2. Zmiany do umowy. Strony ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.
Ponadto Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku:
— dot. zad. nr 1-21, 23-34, 36:
a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, przy
niezmienionym produkcie,
b) jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej z uwagi
na zagrożenie rażącą stratą dla Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z
umowybez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek
udowodnienia okoliczności zagrożenia rażącą stratą,
c) zmiany produktu, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów
wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie ich
produkcji, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie
Wykonawcy.
d) zmiany konta bankowego
— dot. zad. nr 22:
a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;
c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym
produkcie;
e) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie
produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego,ale
przy cenie nie wyższej niż w umowie;
f) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o tych
samych parametrach i zastosowaniu;
g) zmiany numeru konta bankowego
— dot. zad. nr 35:
a) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
lub w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji niniejszej umowy,
c) zmiany numeru konta bankowego.
Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia.
Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności.
3. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku VAT
obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.
Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie.
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4. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia zamówienia przez wykonawcę. W przypadku udowodnienia
przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności jak wyżej, Wykonawca upoważniony jest do wystąpienia do
Zamawiającego z propozycją aneksu zmieniającego ceny wraz z uzasadnieniem ich wzrostu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


