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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: * 

 Dyrektywa 2014/23/UE 
 Dyrektywa 2014/24/UE 
 Dyrektywa 2014/25/UE 
 Dyrektywa 2009/81/WE 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY 

I.1) Nazwa i adresy 

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.: 

+48 323512345 

E-mail: 

wsse.katowice@pis.gov.pl 

Faks: 

+48 323512318 

Kod NUTS 

 
PL 

Adresy internetowe: 

Glówny adres: 

https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne 

SEKCJA II: PRZEDMIOT 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa: 

Nazwa: 

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 obsługą techniczną na 2021 rok. 

Numer referencyjny: 

OA.272.5.2020 



II.1.2) Główny kod CPV 

Główny kod CPV 

33696500 

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 
obsługą techniczną na 2021 rok. 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2021-01-22 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez * 

eNotices 
TED eSender 
Inne środki 

Login TED eSender: TED08 * 

Logowanie jako klient TED eSender 

Dane referencyjne ogłoszenia * 

2020-004086 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 

2020/S 253-638382 

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2020-12-24 

 

SEKCJA VII: ZMIANY 



VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

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 zmieniany 
tekst 

Stary tekst Nowy tekst 

Numer sekcji: III 
Część nr:  
Miejsce, w którym 
znajduje się tekst do 
modyfikacji: III.1.1) 
Zdolność do prowadzenia 
działalności zawodowej, w 
tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru 
zawodowego lub 
handlowego 

C. W celu wykazania spełniania 
warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego 
kompetencji lub uprawnienia 
do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej: 
Zamawiający nie określa 
szczegółowych warunków 
udziału w postępowaniu w tym 
zakresie.  

C. W celu wykazania 
spełniania warunku udziału w 
postępowaniu dotyczącego 
kompetencji lub uprawnienia 
do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej: W 
zakresie Pakietów nr 1-18, 20-
31 Zamawiający nie określa 
szczegółowych warunków 
udziału w postępowaniu w 
tym zakresie. W zakresie 
Pakietu nr 19 Zamawiający 
uzna spełnienie warunku jeżeli 
Wykonawca wykaże iż posiada 
zezwolenie Głównego 
inspektora farmaceutycznego 
na prowadzenie obrotu 
hurtowego środkami 
odurzającymi oraz 
substancjami 
psychotropowymi w zakresie 
przedmiotu zamówienia. Dla 
Pakietu nr 19 na 
potwierdzenie spełnienia 
warunku Zamawiający 
wymaga złożenia: Zezwolenia 
Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego na 
prowadzenie obrotu 
hurtowego środkami 
odurzającymi oraz 
substancjami 
psychotropowymi w zakresie 
przedmiotu zamówienia.  



Miejsce, w którym 
znajduje się zmieniany 
tekst 

Stary tekst Nowy tekst 

Numer sekcji: II 
Część nr: 25 
Miejsce, w którym 
znajduje się tekst do 
modyfikacji: II.2.1) Nazwa: 
Pakiet nr 19 - Materiały 
referencyjne, wzorce 
gęstości i substancji Część 
nr: 25 

II.2.4) Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa materiałów 
referencyjnych, wzorców 
gęstości i substancji. Pakiet 
obejmuje 124 pozycje 
asortymentowe.  

II.2.4) Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa materiałów 
referencyjnych, wzorców 
gęstości i substancji. Pakiet 
obejmuje 117 pozycji 
asortymentowych.  

Miejsce, w którym 
znajduje się zmieniana 
data 

Stara data Nowa data 

Numer sekcji: IV 
Część nr:  
Miejsce, w którym 
znajduje się tekst do 
modyfikacji: IV.2.2) 
Termin składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie 
do udziału 

2021-01-29 09:00 2021-02-08 09:00 

Miejsce, w którym 
znajduje się zmieniana 
data 

Stara data Nowa data 

Numer sekcji: IV 
Część nr:  
Miejsce, w którym 
znajduje się tekst do 
modyfikacji: IV.2.7) 
Warunki otwarcia ofert 

2021-01-29 12:00 2021-02-08 12:00 

 

VII.2) Inne dodatkowe informacje 

 


