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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254968-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Środki czyszczące
2022/S 093-254968

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 081-217621)

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

Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. 
Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ–381–1– 9/22

II.1.2) Główny kod CPV
39830000 Środki czyszczące

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu 
gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.1-2.25 do SWZ,
2) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy – załącznik nr 4.1-4.6 do 
SWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 081-217621

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ( Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)
2.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
jest umocowana do jego reprezentowania - nie wymagane w przypadku złożenia oświadczenia w załączniku nr 
1 do SWZ
3.przedmiotowe środki dowodowe:
3.1 W celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne 
próbki w wymienionym asortymencie i ilościach określonych w rozdz. VII SWZ . Mając na uwadze art. 107 ust. 3 
ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 3.1 powyżej nie 
podlegają uzupełnieniu, ponieważ służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
oceny ofert.
3. 2 Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 2) b) rozdz. VII SWZ na potwierdzenie, że oferowany 
przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Mając na uwadze art. 107 
ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 3.2 podlegają 
uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne.
4.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1 Dotyczących braku podstaw wykluczenia:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1.art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
2.art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, 
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albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4)oświadczenia Wykonawcy aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w:
a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustaw Pzp,
b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na 
celu za- kłócenie konkurencji,
d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4.2 Dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)wykazu dostaw, dotyczy wyłącznie zadania nr 21
Szczegółowe informacje niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art.108 ust.1 pkt 1-6 i art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp,art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)oraz na mocy art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
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Wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16)
2.odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (...)
3.przedmiotowe środki dowodowe:
3.1W celu dokonania oceny jakości przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć bezpłatne 
próbki w wymienionym asortymencie i ilościach określonych w rozdz. VII SWZ (...)
3.2Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 2) b) rozdz. VII SWZ na potwierdzenie, że oferowany 
przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (...)
3.3Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art.5k rozporządzenia 
Rady (UE)nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r.- zał. nr 8 do SWZ
4.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1 Dotyczących braku podstaw wykluczenia:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
1.art.108 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
2.art.108 ust.1 pkt.4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4)oświadczenia Wykonawcy aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 
ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których 
mowa w:
a)art.108 ust.1 pkt 3 ustaw Pzp,
b)art.108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c)art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
za- kłócenie konkurencji,
d)art.108 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp,
e)art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U. poz.835)
4.2 Dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)wykazu dostaw, dotyczy wyłącznie zadania nr 21
W pozostałym zakresie zmian nie wprowadzono.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

13/05/2022 S93
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


