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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75388-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2022/S 030-075388
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 026-065661)
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
Krajowy numer identyfikacyjny: 778136888
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Józefiak
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:
Wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt niemedyczny.
Numer referencyjny: SzW/1/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt
niemedyczny. W ramach ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy i montażu
wyposażenia. Zamawiający nie dopuszcza dostawy egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych,
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podemonstracyjnych, itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w
załączniku Nr 1 A-E - Arkusz Parametrów Technicznych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 026-065661

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: wszytskie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Dot. IV.1.1) Zamawiający skracając termin składania ofert powołuje się na ww. przesłankę tj.: Zamawiający
może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących
przypadkach: jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione. W roku 2018 Zamawiający dokonał zawarcia umowy w zakresie budowy Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. Zamawiający w celu
zakończenia procesu uruchomienia ww. szpitala musi wszcząć jeszcze inne postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego m.in. wyposażenie szpital w sprzęt medyczny, teleinformatyczny oraz w meble.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na drobny sprzęt medyczny i niemedyczny
zostało pierwszy raz wszczęte w roku 2021 i obejmowało swym zakresem następujące zamówienia częściowe:
nr 8 zamówień częściowych.Jednak Zamawiający zmuszony został unieważnić przedmiotowe postępowanie w
dniu: 19.11.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 2) i 3) ustawy Pzp. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w ww. przedmiocie zamówienia zostało wszczęte w dniu 03.12.2021 r. i obejmowało swym
zakresem 12 zamówień częściowych. Cztery zamówienia częściowe zostały unieważnione na podstawie
art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, albowiem cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym,
jak i faktem zbliżającym się końcem realizacji budowy szpitala Zamawiający podjął decyzję o skróceniu
terminu składania ofert we wszczynanym postępowaniu przetargowym i wyznaczył 24 - dniowy termin na
składanie ofert. Należy zauważyć, że jak najszybszy wybór oferty jest niezbędny do zapewnienia uruchomienia
szpitala w pożądanym terminie. Dodać również należy, co też wskazano wyżej, że jest to drugie kolejne
postępowanie w tym przedmiocie, a zakres zamówienia nie został istotnie zmodyfikowany, co powoduje iż
skrócony termin składania ofert nie wypłynie negatywnie na konkurencyjność. 2.dot. pkt II.2.5: szczegółowe
info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób przyznawania pkt znajdują się w dokumentacji zamówienia.
Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości
wskazania w ogłoszeniu pełnej treści kryteriów.3.Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdują
się w dokumentacji zamówienia 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 ww.dokumentacji dostępnej
na stronie internetowej Zamawiającego.4.Szczegółowe informację dotyczące przedmiotowych i podmiotowych
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środków dowodowych zawarte są w dokumentacji zamówienia - 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).5.„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. działają w imieniu i na rzecz Województwa
Wielkopolskiego.6.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium oraz
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się
w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.7.Zamawiający zawarł klauzulę informacyjną w SWZ
dot. RODO, szczegółowe informacje na temat ww. klauz
Powinno być:
Dot. IV.1.1) Zamawiający skracając termin składania ofert powołuje się na ww. przesłankę tj.: Zamawiający
może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących
przypadkach: jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione. W roku 2018 Zamawiający dokonał zawarcia umowy w zakresie budowy Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. Zamawiający w celu
zakończenia procesu uruchomienia ww. szpitala musi wszcząć jeszcze inne postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego m.in. wyposażenie szpital w sprzęt medyczny, teleinformatyczny oraz w meble.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na drobny sprzęt medyczny i niemedyczny
zostało pierwszy raz wszczęte w roku 2021 i obejmowało swym zakresem 8 zamówień częściowych.Jednak
Zamawiający zmuszony został unieważnić przedmiotowe postępowanie w dniu: 19.11.2021 r. na podstawie
art. 255 pkt 2) i 3) ustawy Pzp. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ww. przedmiocie
zamówienia zostało wszczęte w dniu 03.12.2021 r. i obejmowało swym zakresem 12 zamówień częściowych.
Pięć zamówień częściowych zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) i 3) ustawy Pzp., albowiem
wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, bądź cena lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, jak i faktem zbliżającym się końcem
realizacji budowy szpitala Zamawiający podjął decyzję o skróceniu terminu składania ofert we wszczynanym
postępowaniu przetargowym i wyznaczył 26 - dniowy termin na składanie ofert. Należy zauważyć, że jak
najszybszy wybór oferty jest niezbędny do zapewnienia uruchomienia szpitala w pożądanym terminie. Dodać
również należy, co też wskazano wyżej, że jest to trzecie kolejne postępowanie w tym przedmiocie, a zakres
zamówienia nie został istotnie zmodyfikowany, co powoduje iż skrócony termin składania ofert nie wypłynie
negatywnie na konkurencyjność. 2.dot. pkt II.2.5: szczegółowe info. dot. kryteriów oceny ofert oraz sposób
przyznawania pkt znajdują się w dokumentacji zamówienia. Ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej
ilości znaków – w związku z czym nie ma możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści kryteriów.3.Podstawy
wykluczenia wykonawcy z postępowania znajdują się w dokumentacji zamówienia 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 ww.dokumentacji dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.4.Szczegółowe informację
dotyczące przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych zawarte są w dokumentacji zamówienia - 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).5.„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. działają w imieniu i na
rzecz Województwa Wielkopolskiego.6.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia
wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: szczegółowe informacje na temat
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wadium znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.7.Zamawiający zawarł klauzulę
informacyjną w SWZ dot. RODO- pkt 26 SWZ.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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