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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430398-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Rękawice chirurgiczne
2017/S 208-430398

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 183-374541)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Jakimowicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Tel.:  +48 858318812
E-mail: zamowienia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa rękawic medycznych.
Numer referencyjny: 56/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33141420

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych: diagnostycznych, chirurgicznych
oraz do cytostatyków przez okres 12 miesięcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374541-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374541

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst.
art.24ust. 1 pkt 12 -23. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie
podlega wykluczeniu.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy
Pzp.
1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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 wykluczenia na podst.
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2) Oświadczenie wykonawcy 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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374541-2017:TEXT:PL:HTML
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o Zamówienia Publiczne.
2. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
a) opisy techniczne, katalogi oferowanych rękawic potwierdzające spełnianie warunków/parametrów
granicznych określonych w Zał. nr 1,
b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu
leków cytostatycznych. Rękawice muszą być zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej (dot. Pakietu
nr4),
c) próbki – zgodnie z wykazem z ROZDZIAŁU IX pkr III c) SIWZ.
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wraz z oferta wykonawcy winni złożyć ponadto:
— wypełniony i podpisany formularz cenowy
— wypełnione i podpisane tabele Kryteriów oceny jakościowej
— wypełniony i podpisany formularz ofertowy
— dowód wniesienia wadium
— pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień
— pełnomocnictwo określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu – w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
Powinno być:
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst.
art.24ust. 1 pkt 12 -23. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie
podlega wykluczeniu.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy
Pzp.
1. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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 wykluczenia na podst.
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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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.
3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o Zamówienia Publiczne.
2. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
a) opisy techniczne, katalogi oferowanych rękawic potwierdzające spełnianie warunków/parametrów
granicznych określonych w Zał. nr 1,
b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu
leków cytostatycznych. Rękawice muszą być zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej (dot. Pakietu nr
4),
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wraz z oferta wykonawcy winni złożyć ponadto:
— wypełniony i podpisany formularz cenowy
— wypełnione i podpisane tabele Kryteriów oceny jakościowej
— wypełniony i podpisany formularz ofertowy
— dowód wniesienia wadium
— pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień
— pełnomocnictwo określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu – w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia
— próbki – zgodnie z wykazem z Rozdziału VII SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


