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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374665-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Produkty farmaceutyczne
2018/S 164-374665

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 142-324269)

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323499298
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Faks:  +48 323499299
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsm.com.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków do apteki szpitalnej
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/62/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa leków do apteki szpitalnej
Pakiet 1 - Leki (1)
Pakiet 2 - Leki (2)
Pakiet 3 - Leki (3)
Pakiet 4 - Leki (4)
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Pakiet 5 - Leki (5)
Pakiet 6 - Leki (6)
Pakiet 7 - Leki (7)
Pakiet 8 - Leki (8)
Pakiet 9 - Leki (9)
Pakiet 10 - Leki (10)
Pakiet 11 - Leki (11)
Pakiet 12 - Leki (12)
Pakiet 13 - Leki (13)
Pakiet 14 – Leki i substancje recepturowe
Pakiet 15 – Narkotyki i psychotropy
Pakiet 16 - Leki (14)
Pakiet 17 - Leki (15)
Pakiet 18 - Leki (16)
Pakiet 19 - Leki (17)
Pakiet 20 - Leki (18)
Pakiet 21 - Leki (19)
Pakiet 22 - Leki (20)
Pakiet 23 - Leki (21)
Pakiet 24 - Leki (22)
Pakiet 25 - Leki (23)
Pakiet 26 - Leki (24)
Pakiet 27 - Leki (25)
Pakiet 28 - Leki (26)
Pakiet 29 - Leki (27)
Pakiet 30 - Leki (28)
Pakiet 31 - Leki (29)
Pakiet 32 - Cytostatyki (1)
Pakiet 33 - Cytostatyki (2)
Pakiet 34 - Cytostatyki (3)
Pakiet 35 - Cytostatyki (4)
Pakiet 36 - Cytostatyki (5)
Pakiet 37 - Cytostatyki (6)
Pakiet 38 – Interferon
Pakiet 39 – Immunoglobuliny (1)
Cd w sekcji III.1.3).

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

24/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 142-324269

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do
obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2211 z późn. zm.)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt. a) z zastrzeżeniem uwagi poniżej,
— W przypadku warunku określonego w punkcie a) powyżej zostanie on spełniony jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. kompetencje/
uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych kompetencji/
uprawnień musi realizować sam, tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych
uprawnień,
— każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach, o których mowa powyżej.
5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie
JEDZ – w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SIWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej zgodnie z
pkt 9.12. SIWZ.
b) zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.),
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do
obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2211 z późn. zm.) - nie dotyczy pakietu nr 62
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
— Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt. a) z zastrzeżeniem uwagi poniżej,
— W przypadku warunku określonego w punkcie a) powyżej zostanie on spełniony jeżeli przynajmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. kompetencje/
uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych kompetencji/
uprawnień musi realizować sam, tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych
uprawnień,
— każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach, o których mowa powyżej.
5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie
JEDZ – w zakresie wskazanym w załączniku 3 do SIWZ – przesłać w formie elektronicznej zgodnie zpkt 9.12.
SIWZ.
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b) zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.), - nie dotyczy pakietu nr 62
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


