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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 16
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl 
Tel.:  +48 438288235
Faks:  +48 438288255
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów jednorazowego użytku wyrobów medycznych i niemedycznych dla "Poddębickiego Centum 
Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku wyrobów medycznych 
i niemedycznych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o., z podziałem na 104 pakiety, w ilościach i 
asortymencie określonym z Załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 
2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 
104 pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje pakietu. Oferta złożona na 
poszczególny pakiet musi obejmować wszystkie pozycje danego pakietu. Wykonawca może złożyć ofertę w 
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

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

23/08/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:zamowienia@nzozpcz.pl
www.nzozpcz.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PCZPODDEBICE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-101886
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 146-385818
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/07/2021

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 78 - Pakiet nr 78
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Filtry do kontenerów wykonane z papieru krepowanego o gramaturze 60 g, wytrzymałe na rozerwania i 
pęknięcia, nie przepuszczalne dla mikroorganizmów, z wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną. 
Filtr o srednicy 19 mm ( 3 opakowania - pakowane po 500 szt. ) opak. 4
2. Etykiety do kontenerów, samoklejące, wykonane z kartonu, ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parą 
wodną, z języczkiem na bocznej ściance etykiety. Wymiary całkowite etykiety: 67 x 38-39 mm. Każda etykieta 
musi zawierać miejsce na umieszczenie nastepujących informacji: nr sterylizatora, data ważności, data procesu 
i osoba odpowiedzialna ( 6 opakowań - pakowane po 500 szt. ) opak. 8
Powinno być:
1. Filtry do kontenerów wykonane z papieru krepowanego o gramaturze 60 g, wytrzymałe na rozerwania i 
pęknięcia, nie przepuszczalne dla mikroorganizmów, z wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną. 
Filtr o srednicy 19 cm ( 3 opakowania - pakowane po 500 szt. ) opak. 4
2. Etykiety do kontenerów, samoklejące, wykonane z kartonu, ze wskaźnikiem procesu do sterylizacji parą 
wodną, z języczkiem na bocznej ściance etykiety. Wymiary całkowite etykiety: 67 x 38-39 mm. Każda etykieta 
musi zawierać miejsce na umieszczenie nastepujących informacji: nr sterylizatora, data ważności, data procesu 
i osoba odpowiedzialna ( 6 opakowań - pakowane po 500 szt. ) opak. 8
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385818-2021:TEXT:PL:HTML
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


