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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587709-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne
2022/S 206-587709

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 186-525861)

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

Oficjalna nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: 6771694570
Adres pocztowy: ul. Prądnicka 80
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Błachut
E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 
Tel.:  +48 1261425132
Faks:  +48 126142551
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaljp2.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych
Numer referencyjny: DZ.271.81.2022

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgodnie z asortymentem wymienionym w 
załączniku nr 3 do SWZ.

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

20/10/2022
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 186-525861

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
X W przypadkach o których mowa w art.117 ust.2 oraz 3 Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art.117
ust.4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
Powinno być:
X W przypadkach o których mowa w art.117 ust.2 oraz 3 Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art.117
ust.4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
XI . Wykonawca podlega również wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp.W 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego,w przypadku o którym mowa w art. 108 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie wykonawcę 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, informacji z 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast:informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa powyżej– składa 
informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego 
beneficjentów rzeczywistych;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, 
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Pozostałe zapisy 
podane w sekcji VI.3. pozostają bez zmian.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 25/01/2023
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Powinno być:
Data: 03/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 28/10/2022
Czas lokalny: 09:10
Powinno być:
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 09:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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