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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247624-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szamotuły: Urządzenia medyczne
2022/S 090-247624
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-235350)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000310249
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk
E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
Tel.: +48 612927118
Faks: +48 612927102
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym
COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Numer referencyjny: ZP-381-12/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym
COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Ze względu na dofinasowanie – warunkiem udzielenia zamówienia jest rozstrzygnięcie wszystkich zadań
objętych postępowaniem.
Zamówienie zostało podzielone na 20 części
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235350

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zakaźne odpady medyczne – 2 szt.
Powinno być:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zakaźne odpady medyczne – 1 szt.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zakaźne odpady medyczne – 2 szt.
Powinno być:
Zaprojektowanie i wykonanie magazynu na zakaźne odpady medyczne – 1 szt.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
- art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, które ma zasięg ogólny,
wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Numer sekcji: VI.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Oświadczenie JEDZ
Powinno być:
Oświadczenie JEDZ
UWAGA!
W oświadczeniu JEDZ należy wpisać dodatkowe oświadczenie dot. niepodlegania wykluczeniu z postępowania
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,
na czas trwania tych okoliczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) albo oświadczyć, że wykonawca zgodnie z
postanowieniami ww. przepisów podlega wykluczeniu z postępowania.
Należy odpowiednio wypełnić w części III JEDZ „Podstawy wykluczenia”, D: Inne podstawy wykluczenia, które
mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu
zamawiającego
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/09/2022
Powinno być:
Data: 04/09/2022
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 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), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie
833/2014, dodane zostały przepisy art. 5k, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w
zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej
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- na żądanie Zamawiającego należy złożyć w zakresie podstaw wykluczenia - Zał. nr 11 do SWZ (art. 139
uPzp), którego wzór Zamawiający opublikuje na stronie http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia.
Zamawiający opublikuje SWZ oraz Formularz ofertowy - tekst jednolity po zmianach.
Samodzielny Publiczny ZOZ działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Powiat Szamotulski.
Powiat Szamotulski jest beneficjentem projektu i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą
w imieniu własnym – zgodnie z projektami istotnych postanowień umowy – Zał. 4a i 4b do SWZ.
Zamawiający wykreśla zapisy pkt 15.2 do 15.9 w Rozdz. 15 SWZ oraz w paragrafie 18 w Zał. nr 4a do SWZ,
któremu nadaje brzmienie zgodnie z zapisem pkt 15.1 SWZ.
Zamawiający zmienia zapis paragraf 19 ust. 3 zmieniając wartość z 50000 zł na 500000 zł.
Zamawiający publikuje tekst jednolity po zmianach: SWZ, Zał. nr 11 do SWZ, Zał. 2 do SWZ, Zał. nr 4a do
SWZ., OPZ
Prosimy o zapoznanie się z treścią zmian przed złożeniem oferty. Zmiany są wiążące od chwili ich
opublikowania.
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