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SPROSTOWANIE 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dyrektywa 2014/23/UE 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Dyrektywa 2014/25/UE 

Dyrektywa 2009/81/WE 

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub modyfikacja ogłoszeń prowadzi do znaczącej zmiany warunków

konkurencji, konieczne jest przedłużenie początkowo przewidzianych terminów lub wszczęcie nowego

postępowania. 

 
 
 
OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: 

 
 
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adresy 

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.ted.europa.eu/

Dyrektywa 2014/23/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/25/UE

Dyrektywa 2009/81/WE
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SEKCJA II: PRZEDMIOT 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

Oficjalna nazwa:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Krajowy numer identyfikacyjny:

-

Adres pocztowy:

ul. Raciborska 39

Miejscowość:

Katowice

Kod pocztowy:

40-074

Państwo:

PL

Osoba do kontaktów:

Justyna Bonk-Pietrzyk

Tel.:

-

E-mail:

j.pietrzyk@wsse.katowice.pl

Faks:

-

Kod NUTS PL

Adresy internetowe:

Glówny adres:

https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy:

-

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

II.1.1) Nazwa:

Nazwa:

Sukcesywna dostawa i transport, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia,

surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa

urząd

Numer referencyjny:

OA.272.25.2019

II.1.2) Główny kod CPV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

 
 
 
SEKCJA VII: ZMIANY 

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

Główny kod CPV

33696300

Uzupełniający kod CPV

[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych,

diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków

antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną na

2020 rok.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2019-12-20

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Inne środki

-

Login TED eSender: TED08

Logowanie jako klient TED eSender

-

Dane referencyjne ogłoszenia

2019-002088

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S

2019/S 231-565856

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2019-11-26
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VII.2) Inne dodatkowe informacje 

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję

zamawiającą

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

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału

2020-01-02 09:00 2020-01-10 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data

Stara data Nowa data

IV

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

2020-01-02 12:00 2020-01-10 12:00

Miejsce, w którym należy dodać tekst Nowy tekst

VI

Informacje dodatkowe:

VII.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJACYCH
SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
odpowiednie dokumenty zgodnie z zasadami opisanymi w § 7
i 8 cyt. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca
2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016r.poz. 1126 ze zm.)



5

CD Klauzuli RODO

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji:

a) mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

b) mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o

udzielenie zamówienia.

11.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia

przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o charakterze istotnym względem oferty zgodnie z

art. 144 ustawy, gdy taka zmiana dotyczy:

a) przedmiotu umowy w przypadku wycofania produktu (odczynnika ) zaoferowanego w ofercie przez

producenta z rynku lub pojawienie się produktu o parametrach lepszych lub zastąpienie produktu

nowszym, a produkt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż oferowane w

ofercie i taką samą lub niższą cenę.

W przypadku wstrzymania produkcji odczynników danego producenta, co spowoduje nie dotrzymanie

terminów dostawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego, który

posiada parametry nie gorsze niż oferowane w ofercie i taką samą lub niższą cenę. Na dostawę

zamiennika Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę.

b) w zakresie zmian wielkości opakowania oraz wynikającej z tej zmiany ilości opakowań z

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie.

c) w zakresie zmiany/zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości innym produktem o innej

nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy (w rozumieniu opisu

przedmiotu zamówienia zawartego w siwz i ceny zawartej w ofercie Wykonawcy) z produktem

zaoferowanym pierwotnie w ofercie w przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego

przedmiotem umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet

przy zachowaniu należytej staranności.

d) stawek podatku VAT i ceny brutto. Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w wypadku zmiany

stawek podatku VAT – w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto i VAT, cena netto pozostanie

niezmienna,

e) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia np. zmiany przepisów

mających wpływ na wysokość ceny lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany numeru

katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy.
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