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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gracz
E-mail: przetargi@szpitalewielkopolski.pl
Tel.: +48 618553510
Faks: +48 614152710
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble.
Numer referencyjny: SzW/3/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble. W
ramach ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy, montażu wyposażenia oraz
przeprowadzeniem szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego zostało podzielone na dwa zamówienia częściowe:
- zamówienie częściowe Nr 1: Dostawa wraz z montażem mebli i zabudów meblowych medycznych;
- zamówienie częściowe Nr 2: Dostawa wraz z montażem mebli ze stali nierdzewnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1a i 1b do SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia oraz załączniku Nr 2 do SWZ –dokumentacja projektowa, które określają ilości i parametry.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: szpitalewielkopolski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-037281
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 056-140886
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/03/2021
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja dodatkowe
Zamiast:
1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości
wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a
także dokumentów, których Zamawiający żąda.
2. Katalogi, foldery lub ulotki informacyjne (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski) dotyczące zaoferowanego przedmiotu zamówienia,
potwierdzające spełnianie wszystkich wymagań określonych w Załączniku nr 1 a-b do SWZ – Opis
przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 2 – dokumentacja projektowa, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów,
których Zamawiający żąda) znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości
wskazania w ogłoszeniu pełnej treści wymogu jaki mają spełniać oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego (a także dokumentów, których Zamawiający żąda).
3. „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. działają w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie
umowy nr DZ-I/2/2018 z 18.6.2018 w przedmiocie świadczenia usługi inwestora zastępczego oraz innych usług
w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z
jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na
lata 2014–2020.
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 257 Pzp.
5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium.
6. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
7. Uwaga: Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną w SWZ dot. RODO, szczegółowe informacje na temat
ww. klauzuli zawarte są w pkt 26 SWZ.
Powinno być:
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1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości
wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a
także dokumentów, których Zamawiający żąda.
Szczegółowe informacje na temat braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których
Zamawiający żąda) znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Szczegółowe informację dotyczące zarówno przedmiotowych środków dowodowych jak i podmiotowych
zawarte są w SWZ.
Uwaga: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czy nie ma możliwości
wskazania w ogłoszeniu pełnej treści wymogu jaki mają spełniać oferowane dostawy odpowiadające
wymaganiom określonym przez Zamawiającego (a także dokumentów, których Zamawiający żąda).
3. „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. działają w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie
umowy nr DZ-I/2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w przedmiocie świadczenia usługi inwestora zastępczego
oraz innych usług w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala
pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego
programu operacyjnego na lata 2014–2020.
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 257 Pzp.
5. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium.
6. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego.
7. Uwaga: Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną w SWZ dot. RODO, szczegółowe informacje na temat
ww. klauzuli zawarte są w pkt 26 SWZ.
Numer sekcji: VI.4.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
2.Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5.Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
8.W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Powinno być:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Zamiast:
Data: 20/07/2021
Powinno być:
Data: 28/07/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

