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Umieszczono na stronie internetowej zamawiającego – https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk, dnia 27.12.2021 r. 

Zdjęto dnia………………… 
 

27/12/2021    S251 

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 

2021/S 251-666960 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 245-643875) 

 

 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532582266 

Adres pocztowy: ul.Ujejskiego 75 

Miejscowość: Bydgoszcz 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Kod pocztowy: 85-168 

Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesiński - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój 

nr 018. 

E-mail: przetargi@biziel.pl 
Tel.: +48 5236-55-495 

Faks: +48 5236-55-752 

Adresy internetowe:  
Główny adres: www.biziel.umk.pl 

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

II.1.1)Nazwa: 

Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii 
Numer referencyjny: NZZ/64/P/21 

II.1.2)Główny kod CPV 

33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego asortymentu stosowanego do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, 

laryngologii, laparoskopii, ortopedii 

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

22/12/2021 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 245-643875 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

Numer sekcji: II.2.5 

Część nr: Grupa 14 – Kolano jednoprzedziałowe 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia, Kryterium jakości - Nazwa: 

Zamiast:  

Termin uzupełnienia depozytu 
Powinno być:  

Dostawa implantów oraz przedmiotu używania 

Numer sekcji: VI.3 
Część nr: Informacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

Zamiast:  
1. dotyczy grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: 

Nazwa i waga kryterium: 

Cena - 60%, 
Termin realizacji bieżącego zamówienia - 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. 

B. Kryterium: termin realizacji bieżącego zamówienia – 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 
2. dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24 

Nazwa i waga kryterium: 

Cena - 60%; 
Termin uzupełnienia depozytu - 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. 

B. Kryterium: termin uzupełnienia depozytu – wskaźnik D, obliczony będzie według wzoru: D = (Dp / Dmax) x 40 [%] 

Gdzie: Dp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Dmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643875-2021:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@biziel.pl?subject=TED
http://www.biziel.umk.pl/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643875-2021:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:  

1. dotyczy grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: 
Nazwa i waga kryterium: 

Cena - 60% 

Termin realizacji bieżącego zamówienia - 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. 
B. Kryterium: termin realizacji bieżącego zamówienia – 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 

2. dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 15, 16, 24 
Nazwa i waga kryterium: 

Cena - 60% 

Termin uzupełnienia depozytu - 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. 

B. Kryterium: termin uzupełnienia depozytu – wskaźnik D, obliczony będzie według wzoru: D = (Dp / Dmax) x 40 [%] 
Gdzie: Dp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Dmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 

3. dotyczy grupy 14: 

Nazwa i 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%. 

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 
Numer sekcji: II.2.1 

Część nr: 13 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa: 
Zamiast:  

Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów 

Powinno być:  
Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami 

Numer sekcji: II.2.4 

Część nr: 13 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: 

Zamiast:  

Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów 
Powinno być:  

Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z generatorami 

Numer sekcji: III.2.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy: 

Zamiast:  

Zgodnie z treścią załącznika do SWZ – projekt umowy oraz umowa depozytu. 
Powinno być:  

Zgodnie z warunkami określonymi w projektach umów – załączniki nr 3A, 3B, 3C i 3D do SWZ. 

Numer sekcji: IV.2.2 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału, Data: 

Zamiast:  

Data: 18/01/2022 
Czas lokalny: 09:00 

Powinno być:  

Data: 27/01/2022 
Czas lokalny: 09:00 

Numer sekcji: IV.2.7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert, Data: 
Zamiast:  

Data: 18/01/2022 

Czas lokalny: 09:15 
Powinno być:  

Data: 27/01/2022 

Czas lokalny: 09:15 
Numer sekcji: IV.2.6 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, Oferta musi zachować ważność do: 

Zamiast:  
Data: 15/04/2022 

Powinno być:  
Data: 26/04/2022 

VII.2)Inne dodatkowe informacje:           Zamawiający 


