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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
8111521798
ul.J. Śniadeckiego 2
Lipsko
27-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Skoczylas
Tel.:  +48 483783512
E-mail: przetargi.spzzoz@o2.pl 
Faks:  +48 483783663
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl

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

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH
Numer referencyjny: ZP/02/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla potrzeb apteki szpitalnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2,
zwanego dalej zamawiającym, w podziale na 37 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w
formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ)
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że odpowiednikiem oryginalnego gotowego
produktu leczniczego - jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji
czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu leczniczego,
potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności biologicznej;
pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego dotyczy również różnych postaci
farmaceutycznych o niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do podawania doustnego zawierających
tę samą substancję czynną......

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

mailto:przetargi.spzzoz@o2.pl
www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl
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27/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spzzozl
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-033395
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 043-093686
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/03/2018

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: II.1.4
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla potrzeb apteki
szpitalnejSamodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego
2,zwanego dalej zamawiającym, w podziale na 37 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono
wformularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ)
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że odpowiednikiem oryginalnego
gotowegoproduktu leczniczego - jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy
substancjiczynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu
leczniczego,potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności
biologicznej;pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego dotyczy również różnych
postacifarmaceutycznych o niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do podawania doustnego
zawierającychtę samą substancję czynną......
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów farmaceutycznych dla potrzeb apteki
szpitalnejSamodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego
2,zwanego dalej zamawiającym, w podziale na 39 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono
wformularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ)
2. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że odpowiednikiem oryginalnego
gotowegoproduktu leczniczego - jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy
substancjiczynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu
leczniczego,potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi badaniami dostępności
biologicznej;pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego dotyczy również różnych
postacifarmaceutycznych o niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do podawania doustnego
zawierającychtę samą substancję czynną......
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zmiana dotyczy tylko punktu 6, w pozostałym zakresie bez zmian.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 16 817,00 zł dla wszystkich 37 pakietów.W
przypadku składania ofert na poszczególne pakiety kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych podanych w
SIWZ.
Powinno być:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:93686-2018:TEXT:PL:HTML
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Zmiana dotyczy tylko punktu 6, w pozostałym zakresie bez zmian.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 16 817,00 zł dla wszystkich 39 pakietów.W
przypadku składania ofert na poszczególne pakiety kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych podanych w
SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 11/04/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/04/2018
Czas lokalny: 09:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


