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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82217-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Leżajsk: Rękawice jednorazowe
2021/S 033-082217

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 016-035701)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Adres pocztowy: ul. Leśna 22
Miejscowość: Leżajsk
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl 
Tel.:  +48 172404723
Faks:  +48 172404723
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-lezajsk.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa rękawic diagnostycznych
Numer referencyjny: DZP-380-1/2021

II.1.2) Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych: nitrylowych, lateksowych.

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

12/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 016-035701

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków: (…)
4) oświadczenie Wykonawcy:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne chyba, 
że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) o braku orzeczenia wobec niego, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków: (…)
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w – załącznik nr 4:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 01/03/2021
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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