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ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – 

asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, 

ortopedii. 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 

2019 r. –  Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 

 

1. W SWZ – rozdział I, pkt. 4 pn.”Przedmiot zamówienia – nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:”, 

skreśla się zapis: „Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z 

dzierżawą generatorów   CPV: 33161000-6, 33141411-4” 

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: 

„Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami   

CPV: 33161000-6, 33141411-4” 

 

2. W SWZ – rozdział VI, pn. „Termin wykonania zamówienia”, skreśla się punkt 2c) o następującym brzmieniu: 

„dostarczenia przedmiotu zamówienia (implanty+instrumentarium) w zakresie grupy 14 na czas wykonania 

zabiegu w terminie do 5 dni roboczych przed planowanym zabiegiem. Blok Operacyjny w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75.” 

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści:  

„dostawa implantów oraz instrumentarium w zakresie grupy 14 w terminie do 5 dni roboczych od momentu 

złożenia zamówienia na piśmie, zgodnie z §4, ust. 2 projektu umowy (zał. 3B do SWZ). Dostawa: Blok 

Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. Instrumentarium zostaje w dyspozycji 

zamawiającego do momentu zakończenia czynności zabiegu operacyjnego.” 

 

3. W SWZ – rozdział VI, pn. „Termin wykonania zamówienia”, skreśla się punkt 2d) o następującym brzmieniu: 

„dostarczenia przedmiotu użytkowania w przypadku: grup: 11, 13, 15 nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75.” 

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści:  

„dostarczenia przedmiotu używania w przypadku: grup: 11, 13, 15 nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od 

daty podpisania umowy. Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75.” 

 

4. W SWZ – rozdział VII, pn. „Opis kryteriów oceny ofert którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty oraz waga kryteriów i sposobu oceny ofert”, skreśla się w punkcie 3.2 następujący zapis: „dotyczy grupy 4, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 24” 

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: „dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 15, 16, 24” 

 

5. W SWZ – rozdział VII, pn. „Opis kryteriów oceny ofert którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty oraz waga kryteriów i sposobu oceny ofert”, po punkcie 3.2, zamawiający wprowadza pkt. 3.3 o 

następującej treści: 

3.3. dotyczy grupy 14: 

Nazwa kryterium Waga kryterium 

Cena 60% 

Dostawa implantów oraz przedmiotu używania 40% 

 

Sposób oceniania ofert: 

A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: 

C =  (Cn / Cb) x 60 [%] 

Gdzie:  

Cn – cena brutto najtańszej oferty, 

Cb – cena brutto badanej oferty. 

W ramach kryterium „cena” wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. = 60%. 
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B. Kryterium: Dostawa implantów oraz przedmiotu używania – wskaźnik T, obliczony będzie według wzoru: 

T =  (Tp / Tmax) x 40 [%] 

Gdzie:  

Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę  

Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium  

Ilość punktów przyznawanych w ramach Tp: 

1) Dostawa implantów oraz przedmiotu używania w 5 dni roboczych – 0 pkt. 

2) Dostawa implantów oraz przedmiotu używania w 4 dni robocze – 30 pkt. 

3) Dostawa implantów oraz przedmiotu używania w 3 dni robocze – 80 pkt. 

4) Dostawa implantów oraz przedmiotu używania w 2 dni robocze – 100 pkt. 

W ramach kryterium „dostawa implantów oraz przedmiotu używania” wykonawca może otrzymać maksymalnie 

100 pkt. = 40%. 

C. Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru: 

O = C + T 

Gdzie: 

O – ocena oferty 

C – cena 

T – termin dostawy implantów oraz przedmiotu używania 

 

6. W SWZ – rozdział XI, pn. „Sposób oraz termin składania ofert”, skreśla się punkt 1:  

„1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 

elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w 

Bydgoszczy,  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem  

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk  w terminie do 18.01.2022 r. do godz. 09:00.”  

i w to miejsce wprowadza się punkt 1 o następującej treści: 

„1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 

elektroniczne za pośrednictwem Platformy Zakupowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr. Jana Biziela w 

Bydgoszczy,  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, znajdującej się pod adresem  

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk  w terminie do 27.01.2022 r. do godz. 09:00.” 

 

7. W SWZ – rozdział XV, pn. „Termin związania ofertą”, skreśla się zapis:  

„Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 15.04.2022 r.”   

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: 

„Wykonawca składający ofertę jest nią związany do dnia 26.04.2022 r.” 

 

8. W SWZ – rozdział XVI, pn. „Termin otwarcia ofert”, skreśla się punkt 1:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu  18.01.2022 r., o godzinie 09:15”  

i w to miejsce wprowadza się punkt 1 o następującej treści: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu  27.01.2022 r., o godzinie 09:15” 

 

9. W załączniku nr 1 do SWZ pn. ”Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” skreśla się następujący 

zapis w opisie przedmiotu zamówienia dla grupy 13: 

„Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego   CPV: 33161000-6, 

33141411-4” 

i w to miejsce wprowadza się zapis o następującej treści: 

„Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami   

CPV: 33161000-6, 33141411-4” 

 

10. Zamawiający dodaje do SWZ załącznik nr 3C pn. „Załącznik nr 3C do SWZ – projekt umowy”. 

 

11. W SWZ – rozdział VIII, skreśla się pkt. 1: „Treść proponowanej umowy została zawarta w: załączniku nr 3A do 

SWZ oraz załączniku nr 3B do SWZ pn.: ,,Projekt umowy”. 

i w to miejsce wprowadza się nowy pkt. 1 o następującej treści: 

„Treść proponowanej umowy została zawarta w:  

a) załączniku nr 3A do SWZ pn.: ,,Projekt umowy” – dotyczy grup: 4, 10, 11, 13, 15, 16, 24; 



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2  IM. DR. JANA BIZIELA  W BYDGOSZCZY 

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75  tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31 

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000 

NIP: 9532582266     REGON: 340517145 

 

 

PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO 

 

 
ISO 9001 
ISO 14001 
PN-N 18001 

ISO 27001 

b) załączniku nr 3B do SWZ pn.: ,,Projekt umowy”. – dotyczy grup: 14; 

c) załączniku nr 3C do SWZ pn.: ,,Projekt umowy”. – dotyczy grup: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23; 

 

10. W załączniku nr 1 do SWZ pn. ”Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” w opisie przedmiotu 

zamówienia dla grupy 16, pod tabelą zamawiający dodaje następujący zapis: 

„W pozycji nr 2 (Zestaw  do wykonywania mikrozespoleń) dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonawca 

zapewni min. 24-miesięczny okres gwarancji. 

 

 
Załącznik do zmiany treści SWZ – „Załącznik nr 3C do SWZ – projekt umowy”.  

 

 

 

Zamawiający 


