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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390394-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Produkty farmaceutyczne
2018/S 172-390394

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 141-322556)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Kurowska, Monika Kubicka
Tel.:  +48 566413465 / 566413463
E-mail: przetargi@bieganski.org 
Faks:  +48 564621334
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy leków - A/9/PN/18
Numer referencyjny: A/9/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne leków w asortymentach i ilościach podanych w formularzach
cenowych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

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

04/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 141-322556

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 40
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa Alkohol etylowy.
Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z
ustawąowyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 350,00 zł
Powinno być:
Dostawa Alkohol etylowy.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 350,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
•zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów leczniczych
lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem - nie dotyczy zadań:
38,39,40,41,48,50.•zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 35.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego:
— aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) zaoferowanych asortymentów
- dotyczy zadania 38,39,40,41.
Powinno być:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
• zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego produktów leczniczych
lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem – nie dotyczy zadań: 38,
39, 40, 41, 48, 50.
• zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi – dotyczy zadania 35.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego:
— aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o
wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) zaoferowanych asortymentów-
dotyczy zadania 38, 39, 41.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Data: 04/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


