
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych 

dla Centrum endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 31

1.4.2.) Miejscowość: Bochnia

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098720/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-25 11:58

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00091516/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
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postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie podstawowe), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
((zamówienie podstawowe)), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
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• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
((zamówienie podstawowe)), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
((zamówienie podstawowe)), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
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Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
((zamówienie podstawowe)), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
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((zamówienie podstawowe)), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 7)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie podstawowe), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 8)

Przed zmianą: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie maksymalne), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
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Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po zmianie: 
ZAMÓWIENIE Z PRAWEM OPCJI zgodnie z art. 441 Ustawy Pzp – Zamawiający korzystając z prawa opcji w trakcie
realizacji Umowy zastrzega sobie, że:
• określił podstawową szacunkową ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia ceny przez Wykonawcę
(zamówienie podstawowe), 
• podane ilości zamawianego Towaru są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub
zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia
umownego,
• do jednostronnego zwiększenia zakresu Umowy (zamówienie podstawowe) o maksymalnie 100% ilości zamówionego
Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych (prawo opcji). Skorzystanie z prawa opcji będzie spowodowane,
wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych procedur z użyciem Towaru lub zwiększonym zużyciem
Towaru w ramach udzielanych świadczeń.
• maksymalna wartość przedmiotu Zamówienia objęta prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywana
maksymalna szacunkowa ilość przedmiotu Zamówienia nie jest gwarantowana do realizacji.
Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ- projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-28 11:00

Po zmianie: 
2022-03-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-28 12:00

Po zmianie: 
2022-03-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-26

Po zmianie: 
2022-04-28
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