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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
000630161
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kosek
Tel.: +48 126229413
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku
Numer referencyjny: ZP/2/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku zgodnie z SIWZ i załącznikami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-059804
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-198912
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/04/2019
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
Zamiast:
2 miesiące związania oferta = 60 dni
A. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 1. aktualne na dzień składania ofert ośw. w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zam. oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ, 2. formularz
ofertowy według wzoru określonego w załączniku do SIWZ, 3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania
oferty/JEDZ, 4. dowód wniesienia wadium
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
żąda od wykonawcy:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
h) w terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert ośw. o przynależności do tej samej grupy kap.,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.
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C. Wymagania dotyczące Wyk. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium R.P. określa pkt.8
SIWZ.
D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.
zobowiązany jest do złożenia JEDZ oraz wszystkich wskazanych w pkt. B - C oświadczeń oraz dokumentów.
Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia określa pkt. 11
SIWZ.
E. Dokumenty dotyczące przedmiotu zam. - ośw. wykonawcy dot. dopuszczenia do obrotu.
F. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.
Powinno być:
2 miesiące związania oferta = 60 dni
A. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 1. aktualne na dzień składania ofert ośw. w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zam. oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ, 2. formularz
ofertowy według wzoru określonego w załączniku do SIWZ, 3. upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania
oferty/JEDZ, 4. dowód wniesienia wadium
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający
żąda od wykonawcy:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) ośw. Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego Dokumenty
składane na wezwanie Zamawiającego:
g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
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h) w terminie 3 dni po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert ośw. o przynależności do tej samej grupy kap.,
(art. 24 ust. 1 pkt. 23.)
C. Wymagania dotyczące Wyk. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium R.P. określa pkt.8
SIWZ.
D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.
zobowiązany jest do złożenia JEDZ oraz wszystkich wskazanych w pkt. B - C oświadczeń oraz dokumentów.
Szczegółowe wymagania dot. Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia określa pkt. 11
SIWZ.
E. Dokumenty dotyczące przedmiotu zam. - ośw. wykonawcy dot. dopuszczenia do obrotu.
F. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa.
G. Próbki i foldery zgodnie z SIWZ i załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 22
Zamiast:
Kryteria określone poniżej:
1-Cena – waga 60
2 -System zamknięcia – waga 5
3- Czas wykrzepiania – waga 15
4 –Materiał wykonania probówki - waga 5
5- Termin ważności - waga 15
Powinno być:
Kryteria określone poniżej:
1-Cena – 60 pkt
2 -System zamknięcia – 2 pkt
3- Czas wykrzepiania – 18 pkt
4 –Materiał wykonania probówki - 1 pkt
5- Termin ważności - 19 pkt
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zamieszcza na stronie Szpitala zmodyfikowany:
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1 ) Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 III,
2) Umowa wzór załącznik nr 4 II

