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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
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 wyrobów medycznych rękawic diagnostycznych niejałowych, rękawic chirurgicznych bezlateksowych,
lateksowych i ginekologicznych.
Numer referencyjny: ZP/35/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa wyrobów medycznych - rękawic diagnostycznych ochronnych, rękawic chirurgicznych, rękawic
ginekologicznych zgodnie z opisem zawartym w załaczniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-176783
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635410
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020
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: II.2.4
Część nr: grupa 1
Zamiast:
Opis zamówienia:
1. rękawice diagnostyczne, niejałowe - 30000 op.
2. rękawice diagnostyczne, niejałowe -100000 op
3. rękawice diagnostyczne, niejałowe - 2000 op
4. rękawice diagnostyczne, niejałowe - 2400 op
Zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Powinno być:
Opis zamówienia:
1. rękawice diagnostyczne, niejałowe - 30000 op.
2. rękawice diagnostyczne, niejałowe -100000 op
Zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: grupa 1
Zamiast:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 654 000.00 PLN
Powinno być:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 500 000.00 PLN
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: grupa 1
Zamiast:
cena
Powinno być:
cena 60 %
jakość 40%
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/01/2021
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Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty elektronicznej
Jednolity europejski dokument zamówienia
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Katalogi, opisy, fotografie lub inne podobne materiały
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
dla grupy 1- protokoły badań wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016 r. potwierdzające
nieprzenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub deklarację zgodności producenta potwierdzającej że rękawice
są dopuszczone do kontaktu z żywnością .
dla grupy 2- protokoły badań wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016 r. potwierdzające
nieprzenikalność wirusów wg ASTM F 1671
dla grupy 3- protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2016 r.
dla grupy 4- karta katalogowa oferowanych rękawic.
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu.

