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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polska
Tel.: +48 134437675
E-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Faks: +48 134437655
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.jaslo.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 43 PAKIETY. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 2 formularz ofertowy i Załącznikiem nr 1
formularz cenowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: hgre3
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-037656
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-104881
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
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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.2.1
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Nazwa:
Preparat zawierającyczynniki krzepnięcia
Część nr: 10
Powinno być:
Nazwa:
Metamizole
Część nr: 10
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:
Preparat zawierającyczynniki krzepnięcia.
Powinno być:
Opis zamówienia:
Metamizole
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Nazwa:
Immunoglobuliny,
Część nr: 11
Powinno być:
Nazwa:
Immunoglobuliny i albuminy,
Część nr: 11
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:
Immunoglobuliny,
Powinno być:
Opis zamówienia:
Immunoglobuliny i albuminy
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 19
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Nazwa:
Anestezjologiczny środek znieczulający
Część nr: 19
Powinno być:
Nazwa:
Inhibitor pompy protonowej
Część nr: 19
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:
Anestezjologiczny środek znieczulający
Powinno być:
Opis zamówienia:
Inhibitor pompy protonowej
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: nazwa
Zamiast:
Nazwa:
Insuliny ludzkie i analogowe
Część nr: 40
Powinno być:
Nazwa:
Immunoglobuliny anty -D,
Część nr: 40
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Opis zamówienia:
Insuliny ludzkie i analogowe.
Powinno być:
Opis zamówienia:
Immunoglobuliny anty -D,
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: informacje dodatkowe
Zamiast:
Informacje dodatkowe:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
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Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (jeżeli wymaga).
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp:
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. (§ 5 pkt 1 Rozp.)
2..2. Odpis 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (§ 5 pkt 4 Rozp.).
2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (§ 5 pkt 5 Rozp.)
2..4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (§ 5 pkt 6 Rozp.).
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.).
3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
Zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Na zawartość oferty składa się:
5.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
5.2 Wypełniony i podpisany Formularz oferty-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5.4 Stosowne pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru.
5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
5.6 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).
5.7 Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane w SIWZ.
Powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
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Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - koncesja zezwolenie, lub licencja na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład
konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (jeżeli wymaga).
2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp:
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. (§ 5 pkt 1 Rozp.)
2..2. Odpis 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (§ 5 pkt 4 Rozp.).
2.3. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem 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 – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (§ 5 pkt 5 Rozp.)
2..4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (§ 5 pkt 6 Rozp.).
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.).
3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
Zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.4 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Na zawartość oferty składa się:
5.1 Wypełniony i podpisany Formularz cenowy-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
5.2 Wypełniony i podpisany Formularz oferty-wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5.4 Stosowne pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy Upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru.
5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
5.6 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.2. SIWZ (jeśli dotyczy).
5.7 Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane w SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

