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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: Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
Adres pocztowy: 33-100 Tarnów, ul.Szpitalna 13
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka – Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Tel.:  +48 146310341
Faks:  +48 146310337
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego, mieszadeł i cementu kostnego, 
kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań ...
Numer referencyjny: AE/ZP-27-24/22

II.1.2) Główny kod CPV
33180000 Wsparcie czynnościowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego, mieszadeł i cementu kostnego, 
kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do 
rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, 
zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do 
pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji, osprzętu do wieży artroskopowej firmy Arthrex. Zamawiający 
podzielił przedmiot zamówienia na 21 pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1–21 określa Formularz 
cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w 
Załącznikach Nr 1 oraz Nr 6.1–6.13 do SWZ.

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

22/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@ssz.tar.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ssztarnow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-043755
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 062-162770
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/03/2022

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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki 
opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
(...)
Powinno być:
22. Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i 
koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 
Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
23. Na podstawie 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 z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
cytowanej wyżej ustawy. Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy rozpoczyna 
się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie cytowanej wyżej ustawy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/07/2022
Powinno być:
Data: 01/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162770-2022:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


