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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332487-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Materiały medyczne
2021/S 126-332487

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 113-296295)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Francuska 20/24
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-027
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Radek
E-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa rękawic medycznych
Numer referencyjny: ZP-21-034UN

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku:
— pakiet nr 1 – rękawiczki ochronne nitrylowe niesterylne,
— pakiet nr 2 – rękawiczki diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka,
— pakiet nr 3 – długie rękawiczki do procedur najwyższego ryzyka,
— pakiet nr 4 – rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka,
— pakiet nr 5 – rękawiczki chirurgiczne sterylne lateksowe,
— pakiet nr 6 – rękawiczki chirurgiczne sterylne neoprenowe,
— pakiet nr 7 – rękawiczki jałowe do pracy przy cytostatykach,
— pakiet nr 8 – rękawiczki niejałowe do pracy przy cytostatykach.

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

28/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 113-296295

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

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:
Zgodnie z art. 139 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert. Po dokonaniu 
oceny ofert zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
tylko podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie (PLN), która została wskazana w SWZ (rozdział II ust. 7).
Powinno być:
Zgodnie z art. 139 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert. Po dokonaniu 
oceny ofert zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
tylko podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw 
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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