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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22237-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
2021/S 011-022237
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-635502)
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 Hajnówce
Adres pocztowy: ul. doc. Adama Dowgirda 9
Miejscowość: Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gierasimiuk
E-mail: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl
Tel.: +48 856829242
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.hajnowka.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawę urządzeń do Centralnej Sterylizacji wraz z dostosowaniem pomieszczeń
Numer referencyjny: 2020/PN/SPRZ.CS/02

II.1.2)

Główny kod CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest zakup, dostawa i montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu na
nowych urządzeniach do Centralnej Sterylizacji wraz z wykonaniem robót budowlanych dostosowujących
te pomieszczenia do zamontowania nowych urządzeń oraz demontaż i utylizacja starych urządzeń. Prace
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budowlane szczegółowo określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis urządzeń jest zamieszczony
w Załączniku nr 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów.
2. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych i po dostarczeniu
Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach ochrony
zdrowia na terenie RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej a także posiadać aktualne
polskie i obowiązujące w Unii Europejskiej certyfika...
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635502

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 10:10

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert dlatego, że omyłkowo nie zamieścił na stronie
internetowej Zamawiającego SIWZ wraz z ogłoszeniem, a jedynie na platformie zakupowej Zamawiającego na
której toczy się postępowanie oraz w Dzienniku Urzędowym UE, tym samym chcąc zachować w pełni jawność
postępowania art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wypełnić dyspozycję art. 42 tejże ustawy,
iż siwz udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji w DUUE. Dlatego Zamawiający
naprawia swój błąd wydłużając termin składania i otwarcia ofert liczony od dnia powzięcia wiadomości o
popełnieniu omyłki o braku zamieszczenia na swojej stronie internetowej siwz wraz z ogłoszeniem, tak aby
zachować min.termin od powzięcia wiadomości o omyłce do dnia otwarcia ofert w oparciu o art. 52 ust. 3 tejże
ustawy oraz wydłuża termin składania zapytań do treści SIWZ do dnia 26.01.2021 r.
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