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Polska-Wrocław: Produkty z tworzyw sztucznych

2019/S 016-033704

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 015-030556)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak
E-mail: ajurczak@usk.wroc.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa środków czystości wg pakietów 1–29
Numer referencyjny: USK/DZP/PN-394/2018

II.1.2) Główny kod CPV
19520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa środków czystości wg pakietów 1–29:
1. worki do żywności
2. worki na odpady
3. worki na zwłoki
4. chemia do stacji dozujących
5. worki oraz rękawy foliowe na potrzeby apteki szpitalnej
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

6. worki na wymiociny
7. papier toaletowy
8. ręczniki papierowe
9. ściereczki do mycia powierzchni
10. czyściwo jednorazowe z włókniny
11. środki czystości do zmywarek
12. mydło w płynie i inne środki czystości
13. mydło pianowe 880 ml
14. mydło pianowe 1 000 ml
15. patyczki higieniczne
16. mydło w płynie 500 ml
17. ocet
18. chemia do maszyn czyszczących
19. tradycyjne środki czystości
20. rękawice gospodarcze
21. worki do odkurzaczy
22. etykiety na odpady oraz worki z brudną bielizną
23. płyny do myjek Getinge
24. tampony
25. środek myjąco-natłuszczający do mycia skóry wrażliwej
26. woreczki sterylne
27. płyn zmiękczający do myjni basenów
28. pudełka do liczenia igieł
29. sól tabletkowa

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 015-030556

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
(JEDZ) - załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu
oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na
stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
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zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz.
VI. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający wezwie Wykonawcę w przypadku braku możliwości
pobrania lub posiadania przez Zamawiającego dokumentów w sposób określony w
formularzu oferty;
b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym
przez Zamawiającego Wykonawcy dostarczą:
f.1 próbki dla pakietów nr 1-10, 12-14, 16, 18, 20-23, 25-26, 28-29
f.2 aktualne karty charakterystyki, karty techniczne produktów oraz ulotki wystawione
przez producenta środków dla pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia.
II. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty;
2) Formularz cenowy;
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do
podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy);
5) Dowód wniesienia wadium;
6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub 14 RODO.
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