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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Warszawski Uniwersytet Medyczny Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-091 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych
pok.312

Tel.: +48 225720314

Osoba do kontaktów:  Ewa Andrzejewska, Małgorzata Fabiś-Dobek

E-mail:  aez@wum.edu.pl Faks:  +48 225720331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wum.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na
pakiety.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z ich montażem i ustawieniem we wskazanych
pomieszczeniach Szpitala, w podziale na nw. części zamówienia:
Pakiet 1- Meble laboratoryjne i meble do wyposażenia apteki,
Pakiet 2 – Fotele i krzesła gabinetowe dla potrzeb pozostałych jednostek Szpitala Pediatrycznego WUM.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków
technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1
do 2.2 oraz w odniesieniu do Pakietu 1 – w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik 3.1
do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, określonego Pakietem 1, dokonanie pomiarów pomieszczeń
i lokalizacji mediów w celu dostosowania wymiarów mebli do warunków ich ustawienia, co oznacza, że wymiary
podane przez Zamawiającego w Załączniku nr 2.1, należy traktować jako nominalne i zmiana tych wymiarów,
wprowadzona w wyniku dokonanych pomiarów jest dopuszczalna, nie powodująca istotnej zmiany umowy,
z zastrzeżeniem, że zmiana taka podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający wyjaśnia, że
budynek Szpitala Pediatrycznego jest w trakcie realizacji inwestycji i na tym etapie nie została sporządzona
dokumentacja powykonawcza odzwierciedlająca rzeczywiste wymiary pomieszczeń.
2) W zakresie dostaw objętych Pakietem 1, montaż zlewozmywaków kuchennych, umywalek i armatury
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z podłączeniem do instalacji. Akcesoria niezbędne do
podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej, leżą po stronie Wykonawcy.
3) Ostateczna kolorystka mebli zostanie ustalona z Użytkownikami przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia na podstawie próbników dostarczonych przez Wykonawcę.
4) Uzgodnienie terminu dostawy z przedstawicielem Biura Pełnomocnika Rektora ds. Budowy Szpitala
Pediatrycznego WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa.
5) Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia - Szpital Pediatryczny WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 A,
Warszawa.
6) Wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru
umowy, Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym
przedmiocie umowy.
7) W zakresie dostaw objętych Pakietami 1-2 przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
potwierdzone zostanie Protokołem/Protokołami odbioru, sporządzonym/i wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do Wzoru umowy. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia jest Pełnomocnik Rektora ds.
Budowy Szpitala Pediatrycznego WUM przy udziale przedstawicieli Pełnomocnika Rektora ds. Budowy Szpitala
Pediatrycznego WUM oraz Biura Eksploatacji WUM.
8) W zakresie dostaw objętych Pakietem 1 Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej po zgłoszeniu
takiego zapotrzebowania przez Wykonawców. Wnioski w sprawie wizji lokalnej należy zgłaszać do Pani Ewy
Andrzejewskiej lub Małgorzaty Fabiś-Dobek, Dział Zamówień Publicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 312, tel.: (0 22) 57-20-314, (0 22) 57-20-347 fax: (0 22)
57-20-331, (0 22) 57-20-363 e-mail: aez@wum.edu.pl.
9) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur VAT za realizacje
zamówienia w Pakietach 1 i 2, nie później niż do 28 grudnia 2015 r. Faktura powinna być dostarczona do
Zamawiającego niezwłocznie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39100000  
Dodatkowe przedmioty 39151000  
 39130000  
 39113000  
 39112000  
 39180000  
 39181000  
 39111100  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 14

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AEZ/S-122/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-112596   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 164-299840  z dnia:  26/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/08/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa mebli dla
potrzeb Szpitala Pediatrycznego
WarszawskiegoUniwersytetu
Medycznego wraz z ich montażem
i ustawieniem we wskazanych
pomieszczeniach Szpitala, w
podziale nanw. części zamówienia:
Pakiet 1 – Meble laboratoryjne i
meble do wyposażenia apteki,
Pakiet 2 – Fotele i krzesła
gabinetowe dla potrzeb pozostałych
jednostek Szpitala Pediatrycznego
WUM.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu
zamówienia zostały określone
w Formularzach wymaganych
warunków technicznych,dla
poszczególnych pakietów, o
których mowa w części II SIWZ,
stanowiących załączniki od 2.1 do
2.2 oraz wodniesieniu do Pakietu
1 – w Formularzu asortymentowo-
cenowym, stanowiącym załącznik
3.1 do SIWZ.

Powinno być:

1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa mebli dla
potrzeb Szpitala Pediatrycznego
WarszawskiegoUniwersytetu
Medycznego wraz z ich montażem
i ustawieniem we wskazanych
pomieszczeniach Szpitala, w
podziale nanw. części zamówienia:
Pakiet 1 – Meble laboratoryjne i
meble do wyposażenia apteki,
Pakiet 2 – Fotele i krzesła
gabinetowe dla potrzeb pozostałych
jednostek Szpitala Pediatrycznego
WUM.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu
zamówienia zostały określone
w Formularzach wymaganych
warunkówtechnicznych,dla
poszczególnych pakietów, o
których mowa w części II SIWZ,
stanowiących załączniki od 2.1do
2.2 oraz w odniesieniudo Pakietu
1 – w Formularzu asortymentowo-
cenowym, stanowiącym załącznik
3.1do SIWZ.
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3. Do obowiązków Wykonawcy
należeć będzie:
1) Przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia, określonego
Pakietem 1, dokonanie pomiarów
pomieszczeń ilokalizacji mediów w
celu dostosowania wymiarów mebli
do warunków ich ustawienia, co
oznacza, że wymiary podaneprzez
Zamawiającego w Załączniku
nr 2.1, należy traktować jako
nominalne i zmiana tych wymiarów,
wprowadzona wwyniku dokonanych
pomiarów jest dopuszczalna,
nie powodująca istotnej zmiany
umowy, z zastrzeżeniem, że
zmianataka podlegać będzie
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający wyjaśnia, że budynek
Szpitala Pediatrycznego jestw
trakcie realizacji inwestycji i na tym
etapie nie została sporządzona
dokumentacja powykonawcza
odzwierciedlającarzeczywiste
wymiary pomieszczeń.
2) W zakresie dostaw
objętych Pakietem 1, montaż
zlewozmywaków kuchennych,
umywalek i armatury
przekazanychWykonawcy
przez Zamawiającego wraz
z podłączeniem do instalacji.
Akcesoria niezbędne do podłączenia
do instalacjiwodno-kanalizacyjnej,
leżą po stronie Wykonawcy.
3) Ostateczna kolorystka mebli
zostanie ustalona z Użytkownikami
przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia napodstawie próbników
dostarczonych przez Wykonawcę.
4) Uzgodnienie terminu dostawy
z przedstawicielem Biura
Pełnomocnika Rektora ds. Budowy
Szpitala PediatrycznegoWUM,
ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091
Warszawa.
5) Dostawa i instalacja przedmiotu
zamówienia – Szpital Pediatryczny
WUM, ul. Żwirki i Wigury 63 A,
Warszawa.
6) Wywiezienie i utylizacja
opakowań, o ile Zamawiający nie
postanowi inaczej. Zgodnie z § 3
ust. 5 wzoru umowy,Zamawiający
nie ma obowiązku przechowywania
oryginalnych opakowań po
dostarczonym przedmiocie umowy.

3. Do obowiązków Wykonawcy
należeć będzie:
1) Przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia, określonego
Pakietem 1, dokonanie pomiarów
pomieszczeń ilokalizacji mediów w
celu dostosowania wymiarów mebli
do warunków ich ustawienia, co
oznacza, że wymiary podaneprzez
Zamawiającego w załączniku nr 2.1,
należy traktować jako nominalne i
zmiana tych wymiarów,wprowadzona
wwyniku dokonanych pomiarów
jest dopuszczalna, nie powodująca
istotnej zmiany umowy,z
zastrzeżeniem, że zmianataka
podlegać będzie uzgodnieniu z
Zamawiającym. Zamawiający
wyjaśnia, że budynek Szpitala
Pediatrycznego jestw trakcie
realizacji inwestycji i na tym
etapie nie została sporządzona
dokumentacja powykonawcza
odzwierciedlającarzeczywiste
wymiary pomieszczeń.
2) W zakresie dostaw objętych
pakietem 1, montaż zlewozmywaków
kuchennych, umywalek i armatury
przekazanychWykonawcy
przez Zamawiającego wraz
z podłączeniem do instalacji.
Akcesoria niezbędne do podłączenia
do instalacjiwodno-kanalizacyjnej,
leżą po stronie Wykonawcy.
3) Ostateczna kolorystka mebli
zostanie ustalona z Użytkownikami
przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia napodstawie próbników
dostarczonych przez Wykonawcę.
4) Uzgodnienie terminu dostawy
z przedstawicielem Biura
Pełnomocnika Rektora ds. Budowy
Szpitala PediatrycznegoWUM,
ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091
Warszawa.
5) Dostawa i instalacja przedmiotu
zamówienia – Szpital Pediatryczny
WUM, ul. Żwirki i Wigury 63
A,Warszawa.
6) Wywiezienie i utylizacja
opakowań, o ile Zamawiający nie
postanowi inaczej. Zgodnie z § 3
ust. 5 wzoru umowy,Zamawiający
nie ma obowiązku przechowywania
oryginalnych opakowań po
dostarczonym przedmiocie umowy.
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7) W zakresie dostaw
objętych Pakietami 1-2
przekazanie przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu,
potwierdzonezostanie Protokołem/
Protokołami odbioru, sporządzonym/
i wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do Wzoru umowy.Osobą
upoważnioną do odbioru przedmiotu
zamówienia jest Pełnomocnik
Rektora ds. Budowy Szpitala
PediatrycznegoWUM przy udziale
przedstawicieli Pełnomocnika
Rektora ds. Budowy Szpitala
Pediatrycznego WUM oraz
BiuraEksploatacji WUM.
8) W zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 Zamawiający wyznaczy
termin wizji lokalnej po zgłoszeniu
takiegozapotrzebowania przez
Wykonawców. Wnioski w sprawie
wizji lokalnej należy zgłaszać
do Pani Ewy Andrzejewskiejlub
Małgorzaty Fabiś-Dobek, Dział
Zamówień Publicznych, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki
i Wigury61, 02-091 Warszawa,
III piętro, pok. 312, tel.: +48
225720314 / 225720347 fax:
+48 225720331 / 225720363 e-
mail:aez@wum.edu.pl
9) Zamawiający zastrzega, iż
Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktury/faktur VAT za
realizacje zamówieniaw Pakietach 1
i 2, nie później niż do 28.12.2015 r.
Faktura powinna być dostarczona do
Zamawiającego niezwłocznie.
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji
W dniach: 42 (od udzielenia
zamówienia).
Informacje o częściach zamówienia;
Część nr: 1, Nazwa: Pakiet 1 –
Meble laboratoryjne i meble do
wyposażenia apteki,Informacje o
różnych datach dotyczących czasu
trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia:
W dniach: 42 (od udzielenia
zamówienia).

7) W zakresie dostaw objętych
pakietami 1–2 przekazanie
przedmiotu zamówienia
Zamawiającemu,potwierdzonezostanie
Protokołem/Protokołami odbioru,
sporządzonym/i wg wzoru
stanowiącego załączniknr
3 do Wzoru umowy.Osobą
upoważnioną do odbioru przedmiotu
zamówienia jest Pełnomocnik
Rektora ds. Budowy Szpitala
PediatrycznegoWUM przy udziale
przedstawicieli Pełnomocnika
Rektora ds. Budowy Szpitala
Pediatrycznego WUM oraz
BiuraEksploatacji WUM.
8) W zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 Zamawiający wyznaczy
termin wizji lokalnej po zgłoszeniu
takiegozapotrzebowania przez
Wykonawców. Wnioski w sprawie
wizji lokalnej należy zgłaszać
do Pani Ewy Andrzejewskiejlub
Małgorzaty Fabiś-Dobek, Dział
Zamówień Publicznych, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki
i Wigury61, 02-091 Warszawa,
III piętro, pok. 312, tel.: +48
225720314 / 225720347 fax:
+48 225720331 / 225720363 e-
mail:aez@wum.edu.pl
9) Zamawiający zastrzega, iż
Wykonawca zobowiązany jest do
wystawienia faktury/faktur VAT za
realizacje zamówieniaw pakietach 1
i 2, nie później niż do 28.12.2015 r.
Faktura powinna być dostarczona do
Zamawiającego niezwłocznie.
10) Wymagany termin wykonania
zamówienia:
Pakiet 1 – do 56 dni od dnia
zawarcia umowy, jednak nie później
niż do 28.12.2015.
Pakiet 2 – do 42 dni od dnia
zawarcia umowy, jednak nie później
niż do 24.12.2015.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
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Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych,
głównychdostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzeniadziałalności
jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów,na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub sąwykonywane
należycie – sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
w ww. Wykazie dostaw, odpowiednio
dla Pakietu 1, 2 dostaw, wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat
przedupływem terminu składania
ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 – w tym nie więcej niż
3 dostaw mebli laboratoryjnych, o
łącznejwartości nie mniejszej niż 1
500 000 PLN (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych),
b) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 2 – w tym, co najmniej
jednej dostawy foteli, krzeseł
gabinetowych, owartości nie
mniejszej niż 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych),
potwierdzonych załączonymi
dooferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr
5 doSIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt
1, są:
1) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jestw stanie uzyskać

Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych,
głównychdostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzeniadziałalności
jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów,na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub sąwykonywane
należycie – sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
w ww. Wykazie dostaw, odpowiednio
dla Pakietu 1, 2 dostaw, wykonanych
w okresie ostatnich 3 lat
przedupływem terminu składania
ofert, w tym:
a) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 1 – w tym nie więcej niż
trzech dostaw mebli laboratoryjnych
lub medycznych, o łącznejwartości
nie mniejszej niż 1 500 000 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych),
b) w zakresie dostaw objętych
Pakietem 2 – w tym, co najmniej
jednej dostawy foteli, krzeseł
gabinetowych, owartości nie
mniejszej niż 30 000 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych),
potwierdzonych załączonymi
dooferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr
5 doSIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt
1, są:
1) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
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poświadczenia, o którym mowa w pkt
1).
3. Zamawiający jednocześnie
informuje, że w przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz któregodostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt
1, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie maobowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt. 2.

Wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1).
3. Zamawiający jednocześnie
informuje, że w przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz któregodostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt
1, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie maobowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w pkt. 2.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca
zobowiązany złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają zostać
dostarczone, których autentyczność
musi zostaćpoświadczona
przez Wykonawcę na żądanie
Zamawiającego;
a) w odniesieniu do dostaw objętych
Pakietem 1 – potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożeniewraz z ofertą katalogu
producenta lub innego dokumentu,
prezentującego oferowany system
meblowy,zawierającego rysunki
lub fotografie, potwierdzające
zgodność parametrów technicznych
i technologicznychoferowanych
produktów z wymaganiami
określonymi w Formularzu
wymaganych warunków
technicznychi technologicznych,
stanowiącym Załącznik nr 2.1 do
SIWZ, przy czym Zamawiający
nie wymaga aby ww.dokument
potwierdzał wymiary mebli
wymagane przez Zamawiającego,
b) w odniesieniu do dostaw objętych
Pakietem 2 – potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożeniewraz z ofertą kart
katalogowych producenta
oferowanych krzeseł i foteli,
zawierających fotografie
oferowanychproduktów
(Zamawiający nie dopuszcza
kart katalogowych
zawierających wyłącznie rysunki
poglądowe),potwierdzających
zgodność ze stanem faktycznym
deklarowanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych,w tym

Powinno być:

1. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca
zobowiązany złożyć:
1) próbki, opisy lub fotografie
produktów, które mają zostać
dostarczone, których autentyczność
musi zostaćpoświadczona
przez Wykonawcę na żądanie
Zamawiającego;
a) w odniesieniu do dostaw objętych
Pakietem 1 – potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożeniewraz z ofertą katalogu
producenta lub innego dokumentu,
prezentującego oferowany system
meblowy,zawierającego rysunki
lub fotografie, potwierdzające
zgodność parametrów technicznych
i technologicznychoferowanych
produktów z wymaganiami
określonymi w Formularzu
wymaganych warunków
technicznychi technologicznych,
stanowiącym Załącznik nr 2.1 do
SIWZ, przy czym Zamawiający
nie wymaga aby ww.dokument
potwierdzał wymiary mebli
wymagane przez Zamawiającego,
b) w odniesieniu do dostaw objętych
Pakietem 2 – potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożeniewraz z ofertą kart
katalogowych producenta
oferowanych krzeseł i foteli,
zawierających fotografie
oferowanychproduktów
(Zamawiający nie dopuszcza
kart katalogowych
zawierających wyłącznie rysunki
poglądowe),potwierdzających
zgodność ze stanem faktycznym
deklarowanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych,w tym
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ich wymiarów, odpowiedni dla
asortymentu, określonego w
załączniku 2.2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia kart katalogowych jw. w
formie wydruków pochodzących
ze stronyinternetowej producenta
oferowanych mebli.
2) Zaświadczenie niezależnego
podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że
dostarczaneprodukty odpowiadają
określonym normom lub
specyfikacjom technicznym:
a) w odniesieniu do Pakietu 1,
do blatów stołów laboratoryjnych
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będziezłożenie wraz
z ofertą atestu higienicznego
lub innego dokumentu
potwierdzającego, że skład
chemicznyblatów nie ma
szkodliwego wpływu na zdrowie
człowieka;
b) w odniesieniu do Pakietu 1,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertądokumentu potwierdzającego,
że stoły laboratoryjne spełniają
wymagania normy PN-EN 13150
oraz normy PN-EN 14727;
c) w odniesieniu do Pakietu 1,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertądokumentu potwierdzającego,
że zaoferowane dygestoria posiadają
certyfikat zgodności z normą
PN-EN 14175wystawiony przez
Laboratorium notyfikowane;
d) w odniesieniu do Pakietu 1,
do blatów, zlewów i zlewików
ceramicznych potwierdzeniem
spełnienia ww.warunku będzie
złożenie wraz z ofertą dokumentu
potwierdzającego, że zastosowana
ceramika monolitycznajest zgodna z
poniższymi normami:
— PN – EN 10545 – 4 w zakresie
oznaczania współczynnika pęknięcia
i załamania,
— PN – EN 10545 – 5 w zakresie
odporność na uderzenia,
— PN – EN 10545 -8 oznaczanie
współczynnika cieplnej
rozszerzalności liniowej,

ich wymiarów, odpowiedni dla
asortymentu, określonego w
załączniku 2.2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia kart katalogowych jw. w
formie wydruków pochodzących
ze stronyinternetowej producenta
oferowanych mebli.
2) Zaświadczenie niezależnego
podmiotu uprawnionego do kontroli
jakości potwierdzającego, że
dostarczaneprodukty odpowiadają
określonym normom lub
specyfikacjom technicznym:
a) w odniesieniu do Pakietu 1,
do blatów stołów laboratoryjnych
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będziezłożenie wraz
z ofertą atestu higienicznego
lub innego dokumentu
potwierdzającego, że skład
chemicznyblatów nie ma
szkodliwego wpływu na zdrowie
człowieka;
b) w odniesieniu do Pakietu 1,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertądokumentu potwierdzającego,
że stoły laboratoryjne spełniają
wymagania normy PN-EN 13150
oraz normy PN-EN 14727;
c) w odniesieniu do Pakietu 1,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertądokumentu potwierdzającego,
że zaoferowane dygestoria posiadają
certyfikat zgodności z normą
PN-EN 14175 wystawiony przez
Laboratorium notyfikowane;
Zamawiający uzna również warunek
za spełniony, w przypadku złożenia
zaświadczenia niezależnego
podmiotu zajmującego się
poświadczaniem zgodności
działań producenta oferowanych
dygestoriów z normami jakościowymi
potwierdzającego że proces
projektowania i produkcji
oferowanych dygestoriów przebiega
zgodnie z normą serii ISO 9000,
wraz z deklaracją zgodności
wystawioną przez producenta
potwierdzającą spełnienie wymagań
normy PN-EN 14175.
d) w odniesieniu do Pakietu 1,
do blatów, zlewów i zlewików
ceramicznych potwierdzeniem



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

11 / 14

— PN – EN 10545 -9 oznaczanie
odporności na szok termiczny,
— PN – EN 10545 -11 oznaczanie
na odporność na spękanie,
— PN – EN 10545 – 13 w zakresie
odporności chemicznej,
— PN – EN 10545 – 14 oznaczanie
odporności na zaplamienie,
— PN – EN 10545 -15 na
oznaczanie ołowiu i kadmu,
— EN 101 oznaczanie twardości
powierzchni metodą Mohs w skali
minimum 6.
e) w odniesieniu do Pakietu 1,
Żywica fenolowa, potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożenie wrazz ofertą opinii
potwierdzającej wykonanie analiz na
redukcję kolonii mikroorganizmów
na poziomie nie niższymniż
99,99 % po 24 godzinach na
mikroorganizmy – gronkowiec
złocisty ( Staphylococcus aures )i
pałeczkiokrężnicy (Escherlicha coli );
f) w odniesieniu do Pakietu
1 potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą dokumentu(atestu
technicznego) potwierdzającego,
że meble „biurowe” spełniają
wymagania normy PN-EN 14073;
g) w odniesieniu do Pakietu
1, potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą wodniesieniu do
wymienionych w Załączniku
3.1 do SIWZ wózka
opatrunkowego dwublatowego oraz
szafkipodblatowej na leki, deklaracji
zgodności CE producenta dla
wyrobów medycznych w rozumieniu
ustawy owyrobach medycznych z
dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107
poz. 697 ze zmianami);
h) w odniesieniu do Pakietu 2,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertą atestów,deklaracji zgodności,
certyfikatów lub innych dokumentów
potwierdzających, że użyte do
produkcji mebli, piankioraz materiały
obiciowe, dla których Zamawiający
określił takie wymaganie, spełniają
warunki trudnopalnościzgodnie z
normą PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN
1021-2:2007.

spełnienia ww.warunku będzie
złożenie wraz z ofertą dokumentu
potwierdzającego, że zastosowana
ceramika monolitycznajest zgodna z
poniższymi normami:
— PN – EN 10545 – 4 w zakresie
oznaczania współczynnika pęknięcia
i załamania,
— PN – EN 10545 – 5 w zakresie
odporność na uderzenia,
— PN – EN 10545 -8 oznaczanie
współczynnika cieplnej
rozszerzalności liniowej,
— PN – EN 10545 -9 oznaczanie
odporności na szok termiczny,
— PN – EN 10545 -11 oznaczanie
na odporność na spękanie,
— PN – EN 10545 – 13 w zakresie
odporności chemicznej,
— PN – EN 10545 – 14 oznaczanie
odporności na zaplamienie,
Zamawiający uzna również warunek
za spełniony, w przypadku złożenia
dokumentu potwierdzającego,
że zaoferowana do przetargu
ceramika jest zgodna z normą PN-
EN 14411:2009.
— EN 101 oznaczanie twardości
powierzchni metodą Mohs w skali
minimum 6.
e) w odniesieniu do Pakietu 1,
Żywica fenolowa, potwierdzeniem
spełnienia ww. warunku będzie
złożenie wrazz ofertą opinii
potwierdzającej wykonanie analiz na
redukcję kolonii mikroorganizmów
na poziomie nie niższymniż
99,99 % po 24 godzinach na
mikroorganizmy – gronkowiec
złocisty ( Staphylococcus aures )i
pałeczkiokrężnicy (Escherlicha coli );
f) w odniesieniu do Pakietu
1 potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą dokumentu(atestu
technicznego) potwierdzającego,
że meble „biurowe” spełniają
wymagania normy PN-EN 14073;
g) w odniesieniu do Pakietu
1, potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą wodniesieniu do
wymienionych w Załączniku 3.1
do SIWZ wózka opatrunkowego
dwublatowego oraz szafki
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3) Zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się
poświadczaniem zgodności działań
wykonawcyz normami jakościowymi,
jeżeli zamawiający odwołuje się
do systemów zapewnienia jakości
opartych naodpowiednich normach
europejskich:
a) w odniesieniu do Pakietu 1
– potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertącertyfikatu systemu
zarządzania jakością z serii
ISO 9000, lub dokumentu
równoważnego, zaświadczającegoże
producent stosuje systemy
zarządzania zgodne z normą w
zakresie projektowania, produkcji
i sprzedażykompleksowego
wyposażenia laboratoryjnego.
4). W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5). Mając na uwadze postanowienia
art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące
istotnych zmian postanowień
zawartejumowy w stosunku do
treści oferty, z zastrzeżeniem
przewidywanych okoliczności
określonych przezZamawiającego
w treści ogłoszenia o zamówieniu
lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmianyumowy w zakresie:
a) zmiany modelu oferowanego
mebla z zastrzeżeniem, iż zmiana
ta nastąpi wyłącznie w przypadku,
gdymodel został wycofany z
dystrybucji i został zastąpiony
modelem należącym do tej samej
linii produktowej,o parametrach co
najmniej takich jak model oferowany,
lub który został udoskonalony
albo dodatkowowyposażony, z

podblatowej na leki, deklaracji
zgodności CE producenta dla
wyrobów medycznych w rozumieniu
ustawy owyrobach medycznych
z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U.
Nr 107 poz. 697 ze zmianami);
Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca złoży
wraz z ofertą w odniesieniu do
podgrzewanej szuflady szafki
podblatowej, deklarację zgodności
CE producenta dla wyrobów
medycznych w rozumieniu ustawy
o wyrobach medycznych z dnia
20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz.
697 ze zmianami)
h) w odniesieniu do Pakietu 2,
potwierdzeniem spełnienia ww.
warunku będzie złożenie wraz z
ofertą atestów,deklaracji zgodności,
certyfikatów lub innych dokumentów
potwierdzających, że użyte do
produkcji mebli, piankioraz materiały
obiciowe, dla których Zamawiający
określił takie wymaganie, spełniają
warunki trudnopalnościzgodnie z
normą PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN
1021-2:2007.
3) Zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się
poświadczaniem zgodności działań
wykonawcyz normami jakościowymi,
jeżeli zamawiający odwołuje się
do systemów zapewnienia jakości
opartych naodpowiednich normach
europejskich:
a) w odniesieniu do Pakietu 1
– potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertącertyfikatu systemu
zarządzania jakością z serii
ISO 9000, lub dokumentu
równoważnego, zaświadczającegoże
producent stosuje systemy
zarządzania zgodne z normą w
zakresie projektowania, produkcji
i sprzedażykompleksowego
wyposażenia laboratoryjnego.
4). W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
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zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie
zmianie;
b) zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
c) w przypadku gdy z pomiarów
pomieszczeń okaże się niezbędne
wprowadzenie zmiany w
konfiguracjiprzewidywanego zestawu
mebli, poprzez zmniejszenie
lub zwiększenie liczby danego
asortymentu –liczby mebli,
wyszczególnionych co do rodzaju
(asortymentu) w Formularzu
asortymentowo-cenowym,
zuwzględnieniem konsekwencji
finansowych, z zastrzeżeniem, że
łączna cena przedmiotu umowy nie
może ulecpodwyższeniu.

Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5). Mając na uwadze postanowienia
art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące
istotnych zmian postanowień
zawartejumowy w stosunku do
treści oferty, z zastrzeżeniem
przewidywanych okoliczności
określonych przezZamawiającego
w treści ogłoszenia o zamówieniu
lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmianyumowy w zakresie:
a) zmiany modelu oferowanego
mebla z zastrzeżeniem, iż zmiana
ta nastąpi wyłącznie w przypadku,
gdymodel został wycofany z
dystrybucji i został zastąpiony
modelem należącym do tej samej
linii produktowej,o parametrach co
najmniej takich jak model oferowany,
lub który został udoskonalony
albo dodatkowowyposażony, z
zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie
zmianie;
b) zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
c) w przypadku gdy z pomiarów
pomieszczeń okaże się niezbędne
wprowadzenie zmiany w
konfiguracjiprzewidywanego zestawu
mebli, poprzez zmniejszenie
lub zwiększenie liczby danego
asortymentu –liczby mebli,
wyszczególnionych co do rodzaju
(asortymentu) w Formularzu
asortymentowo-cenowym,
zuwzględnieniem konsekwencji
finansowych, z zastrzeżeniem, że
łączna cena przedmiotu umowy nie
może ulecpodwyższeniu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
01/10/2015   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/10/2015   Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
01/10/2015   Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/10/2015   Godzina: 13:30
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-123390
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