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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Kraków
31-503
Polska
Tel.: +49 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Faks: +49 126198668
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa szczepionek
Numer referencyjny: DZP.271-12/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek w ramach 3 pakietów, zwanych dalej
„towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak
nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres:
apteka@dzieciecyszpital.pl .
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.
5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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13/07/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Ludwik2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-095461
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 124-281614
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/06/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie
podlegająwykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art.
24 ust. 1 Pzp.Wykonawca dołącza do oferty z uwzględnieniem zapisów pkt. 6.3 SIWZ:: aktualne na dzień
składania ofertoświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie
(dalej JEDZ/ESPD),którego wzór zawiera załącznik nr 1C. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowią
wstępne potwierdzenie, żeWykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt. 5.2. SIWZ). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienieprzez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.Oświadczenieto ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje brakpodstaw wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych nadzień złożeniaoświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
1.Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ:
1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i
21)Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lubostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczeniaspołeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentówpotwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności.
1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczegozakazuubiegania się o zamówienia publiczne.
1.4. W przypadku gdy oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona w więcej niż jednym
Pakiecie,Wykonawcamoże dokumenty wyszczególnione w pkt 6.4.1.1.÷6.4.1.3. złożyć w jednym egzemplarzu.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.4.1.1. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp.
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3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.11. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcyprzedupływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.11 SIWZ,zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
alboosób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożoneprzed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowegolub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejscezamieszkania tej osoby. Przepis punktu 6.12 SIWZ stosuje się.
cd. do pkt powyżej w rubryce "Powinno być"
Powinno być:
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie
6.4.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.11. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu
6.12 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

