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L.dz. SSM.DZP.200.124.2022 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usług sterylizacji. 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść 
SWZ w taki sposób, że: 
 
1) w załączniku nr 9 – „Projektowane postanowienie umowy”, w § 3 ust. 15   wykreśla się 
dotychczasowy zapis o następującej treści: „15. Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy 
niezbędne materiały informacyjne, instrukcje dotyczące sposobu obróbki technologicznej 
przekazywanego do wykonania usługi sprzętu, narzędzi medycznych.”, a w miejsce wykreślonego 
zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „15.Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy 
przed rozpoczęciem realizacji umowy niezbędne materiały informacyjne, instrukcje dotyczące 
sposobu obróbki technologicznej przekazywanego do wykonywania usługi sprzętu medycznego, 
które są w posiadaniu Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca nie posiada stosownych dokumentów, 
wskaże Zleceniobiorcy producenta / dystrybutora sprzętu medycznego, od którego Zleceniobiorca 
zobowiązany będzie pozyskać niezbędne informacje”., 
 
2) w załączniku nr 9 – „Projektowane postanowienie umowy”, w § 4 ust. 2   wykreśla się 
dotychczasowy zapis o następującej treści: „2.Ze względów epidemiologicznych szczegółowe 
sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanych narzędzi, sprzętu 
medycznego, bielizny operacyjnej, odbywać się będzie w komorze przyjmowania materiału 
skażonego.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2. Ze 
względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i 
jakościowym przekazanych narzędzi, sprzętu medycznego odbywać się będzie w pomieszczeniu 
przyjmowania materiału skażonego. Przyjmowanie bielizny operacyjnej (fartuchów barierowych) 
odbywać się będzie  w pomieszczeniu strefy „czystej”.”, 
 
3) w załączniku nr 9 – „Projektowane postanowienie umowy”, w § 5  wykreśla się dotychczasowy 
zapis o następującej treści: „ 
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy 

ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 
2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  
Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Zleceniodawca na czas trwania niniejszej umowy oddaje Zleceniobiorcy w dzierżawę z 
nieruchomości wymienionej w ust. 1 pomieszczenia centralnej sterylizacji o powierzchni 
252,12m2 i pomieszczenia stacji uzdatniania wody o powierzchni 9,90m2 wraz ze sprzętem 
stanowiącym ich wyposażenie z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę w 
szczególności na rzecz Zleceniodawcy usług  stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakupu wyposażenia niezbędnego do świadczenia usługi 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

4. Wykaz sprzętu stanowiącego własność Zleceniodawcy będącego na wyposażeniu centralnej 
sterylizacji i stacji uzdatniania wody stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione od Zleceniodawcy pomieszczenia z należytą 
starannością i zgodnie z przyjętymi warunkami technologicznymi z uwzględnieniem przepisów 



prawa w zakresie higeniczno-sanitarnym, ppoż., bhp oraz ochrony mienia oraz z 
uwzględnieniem procedur obowiązujących u Zleceniodawcy. 

6. Konserwacja i bieżące remonty urządzeń, maszyn, wyposażenia, itp. Zleceniobiorca 
zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich 
użytkowania. 

7. W przypadku awarii maszyn, urządzeń, wyposażenia powodującej brak możliwości ich dalszego 
użytkowania Zleceniobiorca zobowiązany jest do kupienia na własny koszt maszyn, urządzeń, 
wyposażenia o podobnych parametrach. 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących  napraw 
dzierżawionych pomieszczeń celem zapewnienia stanu nie pogorszonego. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych 
istotnych usterkach, awariach, uszkodzeniach dzierżawionych pomieszczeń oraz sprzętu 
stanowiącego wyposażenie Zleceniodawcy. 

10. Koszty związane w szczególności  z konserwacją wind, sprawdzaniem przewodów 
kominowych, kontrolą instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają 
Zleceniodawcę. 

11.  Bez zgody Zleceniodawcy  Zleceniobiorca  nie może oddawać dzierżawionych pomieszczeń 
do bezpłatnego używania osobie trzeciej, ani ich poddzierżawiać. 

12. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionych 
pomieszczeń. 

13. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 11 i ust. 12 Zleceniodawca może 
odstąpić od umowy. 

14. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawione 
pomieszczenia w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

15. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli 
dzierżawionych pomieszczeń. 

16. Po zakończeniu niniejszej umowy  Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 
dzierżawione pomieszczenia Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z 
właściwego ich użytkowania dla celów określonych w § 2 niniejszej umowy. 

17. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniodawca może odkupić od Zleceniobiorcy 
wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy 
zakupione przez Zleceniobiorcę, z uwzględnieniem stanu jego zużycia.” , 

 
a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 
1. Zleceniodawca oświadcza, że jest użytkownikiem nieruchomości znajdującej się w Toruniu przy 

ul. Batorego 17/19 i Bażyńskich 33-37, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 86/15, o pow. 
2,6325 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 40191, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  
Toruniu - Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Zleceniodawca na czas trwania niniejszej umowy oddaje Zleceniobiorcy w dzierżawę z 
nieruchomości wymienionej w ust. 1 pomieszczenia centralnej sterylizacji o powierzchni 
252,12m2 i pomieszczenia stacji uzdatniania wody o powierzchni 9,90m2 wraz ze sprzętem 
stanowiącym ich wyposażenie z przeznaczeniem świadczenia przez Zleceniobiorcę w 
szczególności na rzecz Zleceniodawcy usług  stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zakupu wyposażenia niezbędnego do świadczenia usługi 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

4. Wykaz sprzętu, o którym mowa w ust, 2, stanowiącego własność Zleceniodawcy, będącego na 
wyposażeniu centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

5. Zleceniobiorca użytkował będzie dzierżawione od Zleceniodawcy pomieszczenia z należytą 
starannością i zgodnie z przyjętymi warunkami technologicznymi z uwzględnieniem przepisów 
prawa w zakresie higeniczno-sanitarnym, ppoż., bhp oraz ochrony mienia oraz z 
uwzględnieniem procedur obowiązujących u Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 6,7. 



6. Konserwacja i bieżące remonty urządzeń, maszyn, wyposażenia, itp. Zleceniobiorca 
zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich 
użytkowania. 

7. W przypadku awarii maszyn, urządzeń, wyposażenia, o których mowa w ust. 4 powodującej 
brak możliwości ich dalszego użytkowania Zleceniobiorca na własny koszt zobowiązany jest do 
ich wymiany na maszyny, urządzenia, wyposażenie o podobnych parametrach. 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania bieżących  napraw 
dzierżawionych pomieszczeń celem zapewnienia stanu nie pogorszonego. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o zaistniałych 
istotnych usterkach, awariach, uszkodzeniach dzierżawionych pomieszczeń oraz sprzętu 
stanowiącego wyposażenie Zleceniodawcy. 

10. Koszty związane w szczególności  z konserwacją wind, sprawdzaniem przewodów 
kominowych, kontrolą instalacji gazowej, p.poż i pomiarami skuteczności zerowania obciążają 
Zleceniodawcę. 

11.  Bez zgody Zleceniodawcy  Zleceniobiorca  nie może oddawać dzierżawionych pomieszczeń 
do bezpłatnego używania osobie trzeciej, ani ich poddzierżawiać. 

12. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy zmieniać przeznaczenia dzierżawionych 
pomieszczeń. 

13. W przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 11 i ust. 12 Zleceniodawca może 
odstąpić od umowy. 

14. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dzierżawione 
pomieszczenia w stanie zdatnym do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

15. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli 
dzierżawionych pomieszczeń. 

16. Po zakończeniu niniejszej umowy  Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 
dzierżawione pomieszczenia Zleceniodawcy w stanie niepogorszonym wynikającym z 
właściwego ich użytkowania dla celów określonych w § 2 niniejszej umowy. 

17. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniodawca na podstawie odrębnej umowy, może 
odkupić od Zleceniobiorcy wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi stanowiącej 
przedmiot niniejszej umowy zakupione przez Zleceniobiorcę,, o którym, mowa w ust. 3,  z 
uwzględnieniem stanu jego zużycia.”, 

 
4) w załączniku nr 9 – „Projektowane postanowienie umowy”, w § 8 ust. 2   wykreśla się 
dotychczasowy zapis o następującej treści: „2.Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu 
nakładów poniesionych na urządzenie, przystosowanie pomieszczeń oraz z tytułu zakupu maszyn, 
urządzeń, wyposażenia.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej 
treści: „Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na urządzenie, 
wyposażenie i przystosowanie pomieszczeń oraz z tytułu zakupu maszyn, urządzeń, 
wyposażenia.”. 
 
Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 18.10.2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. 


