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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 Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Wincentego Lipa 2
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-703
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Wojciuch
E-mail: zampub@szpitalruda.pl
Tel.: +48 327795907
Faks: +48 327795917
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip2.szpitalruda.pl/2-pn-21
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków
Numer referencyjny: 2/PN/22

II.1.2)

Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków dla Szpitala Miejskiego w
Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SWZ, w załączniku nr 1
do SWZ/UMOWY oraz załączniku nr 8 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SMRSNZOZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-047037
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 067-176458
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/03/2022
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 rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt
1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz na podstawie wybranych przesłanek fakultatywnych
wskazanych w rozdziale XIII pkt 2 ppkt 2.2. SWZ.
Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) należy złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 4 ppkt 4.1.4.6. SWZ
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt
1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz na podstawie wybranych przesłanek fakultatywnych
wskazanych w rozdziale XIII pkt 2 ppkt 2.2. SWZ.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w przypadkach, o
których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.
2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy
4. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) należy złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 4 ppkt
4.1.- 4.6. SWZ
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
2. Zamawiający stosuje uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny).
3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa
w dniu 05.08.2022 r.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek)
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
- w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
- w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.
z 2021, poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wzór załącznika nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy w zakresie poszczególnych pakietów zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający
odstąpi od wymogu złożenia powyższego oświadczenia.
4.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy.
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w
zakresie pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XV SWZ.
6. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP określa rozdział XIII pkt 6 SWZ oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Powinno być:
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1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
2. Zamawiający stosuje uprzednią ocenę ofert (odwróconą kolejność oceny).
3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa
w dniu 08.08.2022 r.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek)
wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
- w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
- w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.
z 2021, poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – wzór załącznika nr 6 do SWZ.
W przypadku, gdy w zakresie poszczególnych pakietów zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający
odstąpi od wymogu złożenia powyższego oświadczenia.
4.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy.
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w
zakresie pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XV SWZ.
6. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP określa rozdział XIII pkt 6 SWZ oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/05/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

