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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Batorego 17/19
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: dzp@med.torun.pl 
Tel.:  +48 566100319
Faks:  +48 566100306/+48 566557530
Adresy internetowe:
Główny adres: www.med.torun.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sterylizacji
Numer referencyjny: SSM.DZP.200.124.2022

II.1.2) Główny kod CPV
85111200 Medyczne usługi szpitalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie sterylizacji 
wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, dostawa 
sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym wraz z transportem oraz dzierżawa pomieszczeń i 
wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji uzdatniania wody na rzecz Zamawiającego

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

07/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Krzysztof
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-090538
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 116-326596
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/06/2022

mailto:dzp@med.torun.pl
www.med.torun.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326596-2022:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – załącznik nr 6 do SWZ oraz oświadczenie z 
art.5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie – załącznik nr 10 do SWZ ,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym w pkt 12 i 13 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ – załącznik nr 5.
3.Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług sterylizacyjnych podmiotom 
zewnętrznym,
4. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług transportu narzędzi i 
materiału medycznego,
5. Oświadczenie wymagania techniczno użytkowe i warunki realizacji usług - zgodne z załącznikiem nr 12 do 
SWZ.
6. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 na świadczenie usług transportu, mycia, 
dezynfekcji , kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów medycznych.
7. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016 – Wyroby medyczne.
Powinno być:
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) – załącznik nr 6 do SWZ oraz oświadczenie z 
art.5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
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nr833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie – załącznik nr 10 do SWZ ,
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym w pkt 12 i 13 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ – załącznik nr 5.
3.Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług sterylizacyjnych podmiotom 
zewnętrznym,
4. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na świadczenie usług transportu narzędzi i 
materiału medycznego,
5. Oświadczenie wymagania techniczno użytkowe i warunki realizacji usług - zgodne z załącznikiem nr 12 do 
SWZ.
6. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 na świadczenie usług transportu, mycia, 
dezynfekcji , kompletowania oraz sterylizacji narzędzi, sprzętu i innych wyrobów medycznych.
7. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016 – Wyroby medyczne,
8. Na potwierdzenie, że zaoferowane przez Wykonawcę w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-
cenowy), w pkt. VI – „Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym” sterylne pakiety z materiałem 
opatrunkowym spełniają wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 
5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) 
nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2019 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG) 
i ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz 974)Wykonawca załącza do oferty 
dokumenty dopuszczające zaoferowane sterylne pakiety z materiałem opatrunkowym do obrotu tj. deklaracje 
zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej,
9. Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (formularz 
asortymentowo-cenowy), w pkt. VI – „Dostawa sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym” Wykonawca 
załącza do oferty katalogi lub opisy producenta zaoferowanych sterylnych pakietów z materiałem 
opatrunkowym.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


