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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
000288366
Garncarska 11
Kraków
31-115
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Żak
Tel.: +48 126348282
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Faks: +48 124231565
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.krakow.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku
Numer referencyjny: ZP-271-1/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa medycznych wyrobów jednorazowego użytku w częściach zgodnie z opisem załącznika nr 1a do
specyfikacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COOK
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-002268
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 005-006570
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/01/2018
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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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału:
Brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca spełni warunek wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą
zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spełniać wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyroby medyczne
stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z
postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 roku (Dz. U. z 2015 poz. 876 t.j.) lub na
podstawie innych odpowiednich przepisów właściwych dla wyrobu medycznego. (wymaganie nie dotyczy
część5 poz. 17, część 7 poz. 4-6, 10-11, 13; część 8 poz.1; część 9 poz. 3-4; część 13 poz. 1,2; część 14 poz.
2;część 23 poz. 1; część 25 poz. 1, 2). Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferowane wyroby medyczne będą
dopuszczone stosowania i spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Dokumenty wraz z ofertą: Jednolity europejski dokument zamówienia.
Po zamieszczeniu protokołu z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Dokumenty na wezwanie Zamawiającego:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
4. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
5. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
7. Próbki
8. Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu medycznego do stosowania w Polsce
9. Badania
Podmioty zagraniczne - dokumenty opisane w pkt 8.5.2 specyfikacji.
Szczegółowy opis dokumentów: pkt 8.1, 8.2 8.5 specyfikacji.
Informacja dla Wykonawców Zamierzających Powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pkt 9
specyfikacji.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt 10 specyfikacji.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunki udziału:
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Brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca spełni warunek wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów nie będą
zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy.
Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot oferty musi pod rygorem odrzucenia oferty spełniać wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyroby medyczne
stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z
postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 roku (Dz. U. z 2015 poz. 876 t.j.) lub na
podstawie innych odpowiednich przepisów właściwych dla wyrobu medycznego. (wymaganie nie dotyczy
część5 poz. 17, część 7 poz. 4-6, 10-11, 13; część 8 poz.1; część 9 poz. 3-4; część 13 poz. 1,2; część
14;część 23 poz. 1; część 25 poz. 1, 2). Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferowane wyroby medyczne będą
dopuszczone stosowania i spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Dokumenty wraz z ofertą: Jednolity europejski dokument zamówienia.
Po zamieszczeniu protokołu z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Dokumenty na wezwanie Zamawiającego:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
4. Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
5. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
6. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
7. Próbki
8. Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu medycznego do stosowania w Polsce
9. Badania
Podmioty zagraniczne - dokumenty opisane w pkt 8.5.2 specyfikacji.
Szczegółowy opis dokumentów: pkt 8.1, 8.2, 8.5 specyfikacji.
Informacja dla Wykonawców Zamierzających Powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pkt 9
specyfikacji.
Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt 10 specyfikacji.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/02/2018
Czas lokalny: 12:15

4/4

Powinno być:
Data: 01/03/2018
Czas lokalny: 12:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

