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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126830-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Materiały medyczne
2019/S 055-126830

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 053-121285)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
351564179
Skarbowa 4
Kraków
31-121
Polska
Osoba do kontaktów: Marlena Czyżycka-Poździoch
Tel.:  +48 126876372
E-mail: zp@dietl.krakow.pl 
Faks:  +48 126876373
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dietl.krakow.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa opatrunków, wyrobów medycznych, kosmetyków do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w
Krakowie.
Numer referencyjny: SZP/3/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków, wyrobów medycznych, kosmetyków do Apteki Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 29 pakietów, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ -
Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121285-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@dietl.krakow.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 053-121285

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości łącznie: 16 990,00
PLN. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów umieszczono w SIWZ w pkt 20.
Ponadto Zamawiający żąda:
— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym 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,
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 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 wykonawca 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,
— 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,
— oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu,
— Zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – Zał. Nr 6
— Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 15.9.1-5,
— przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 15.9.1-5 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
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— oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu karty charakterystyki, świadectw rejestracji, certyfikatów i innych
dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z wymogami
określonymi w ustawie o wyrobach medycznych, ustawie o kosmetykach – dot. pakietu nr 7, poz. 60-62 wraz
z aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie przy stosowaniu zapisów tychże ustaw oraz o zobowiązaniu
się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania –
zgodnie z Zał. Nr 5 do SIWZ,
— dot. pakietu 8, 10, 11 – kart technicznych do potwierdzenia zgodności parametrów włókniny,
— dot. pakietu 28, 29 – certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę
certyfikującą lub oświadczenia o posiadaniu ww. certyfikatu,
— Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych
wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do
Wykonawcy z prośbą o przedłożenie próbek oferowanych wyrobów [dotyczy wszystkich pakietów]. Zwrot próbek
następuje na wniosek i koszt dostawcy,
— formularz ofertowy
— formularz cenowy
— oświadczenie w formie JEDZ
Powinno być:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości łącznie: 16 990,00
PLN. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów umieszczono w SIWZ w pkt 20.
Ponadto Zamawiający żąda:
— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy
— zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym 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;
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca 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;
— 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;
— oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
— Zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia – zał. nr 6;
— Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 15.9.1-5;
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— przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 15.9.1-5 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy;
— ośw. Wykonawcy o posiadaniu karty charakterystyki, świadectw rejestracji, certyfikatów i innych dokumentów
dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie z wymogami określonymi w
ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
z dnia 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 342 z
22.12.2009, str. 59, z późn. zm. 4) – dotyczy pakietu nr 7, poz. 60-62 wraz z aktami wykonawczymi mającymi
zastosowanie przy stosowaniu zapisów tychże ustaw oraz o zobowiązaniu się do ich okazania na każde
żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania – zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ;
— dot. pakietu 8, 10, 11 – kart technicznych do potwierdzenia zgodności parametrów włókniny;
— dot. pakietu 28, 29 – certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę
certyfikującą lub oświadczenia o posiadaniu ww. certyfikatu;
— Zamawiający w wątpliwych sytuacjach, w trakcie badania ofert, w celu weryfikacji zgodności proponowanych
wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, może zwrócić się do
Wykonawcy z prośbą o przedłożenie próbek oferowanych wyrobów [dotyczy wszystkich pakietów].
— formularz ofertowy
— formularz cenowy
— oświadczenie w formie JEDZ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


