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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Niezgodzińska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291226, Magdalena
Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Tel.:  +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks:  +48 324291225
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: LAS-1111-PN/51-2016

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów farmaceutycznych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w
Rybniku.
Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy (tj. możliwość
dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

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

16/01/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zp@szpital.rybnik.pl
www.szpital.rybnik.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-166163
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-460676
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2016

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.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dostawy produktów farmaceutycznych
Zamiast:
33600000
Powinno być:
33652000
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów farmaceutycznych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w
Rybniku.
Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa Ustawy (tj. możliwość
dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów farmaceutycznych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w
Rybniku.
Umowy zostaną zawarte bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy,
natomiast w zakresie pakietu nr 18-23 na okres 6 miesięcy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu).
Numer sekcji: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 17
Powinno być:
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 33
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 18
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:460676-2016:TEXT:PL:HTML
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Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Aprepitantum
Część nr: 18
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33693000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Aprepitantum
Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 350,00PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Fulvestrantum
Część nr: 19
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Fulvestrantum
Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 1 600,00 PLN.
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Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 20
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2.1) Nazwa: Pegfilgrastimum
Część nr: 20
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Pegfilgrastimum
Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 4 000,00PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 21
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Mitomycinum
Część nr: 21
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Mitomycinum
Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
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Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 40,00PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 22
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Pemetreksedum
Część nr: 22
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Pemetreksedum
Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 1 800,00PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 23
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Obnituzumab
Część nr: 23
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33652000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Obnituzumab
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Informacje w II.2.5, II.2.6, II.2.10-II.2.13) jak dla częściach 1-17
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie z 29.1.2004 (zwanej
dalej Ustawą) w wysokości: 4 500,00PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 24
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Barwnik do witrektomii
Część nr: 24
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Barwnik do witrektomii
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 55,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 25
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Immunoglobulin human
Część nr: 25
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33651520
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Immunoglobulin human
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 1 000,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 26
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Insuliny
Część nr: 26
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33615100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Insuliny
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 400,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 27
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Insulina dwufazowa
Część nr: 27
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33615100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Insulina dwufazowa
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 35,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 28
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Insulina
Część nr: 28
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33615100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Insulina
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 10,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 29
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Preparaty do stosowania na rany
Część nr: 29
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Preparaty do stosowania na rany
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 130,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 30
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Produkty lecznicze różne
Część nr: 30
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Produkty lecznicze różne
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 500,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 31
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Omeprazol
Część nr: 31
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33612000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Omeprazol
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 380,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 32
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Phytomenadione
Część nr: 32
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Phytomenadione
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 100,00
PLN.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 33
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sprostowanie dotyczy tekstu wprowadzonego po części 17
w związku z dołączeniem pakietów 18-33
Zamiast:
Dodany tekst po części 17
Powinno być:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: Preparat zagęszczający
Część nr: 33
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
Polska
II.2.4) Opis zamówienia: Preparat zagęszczający
II.2.5 – II.2.13) jak w częściach 1-17
II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie w wysokości: 40,00
PLN.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Na odrębne wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty (dot. pakietu 15,16 i 17):
1.2 Charakterystyka Produktu Leczniczego dla zaoferowanych preparatów - na nośniku elektronicznym (CD).
1.3 Oświadczenie wytwórcy potwierdzające gęstość przygotowanego roztworu wskazaną przez wykonawcę w
odpowiedniej kolumnie formularza cenowego.
1.4 Oświadczenie wytwórcy potwierdzające stabilność fizyko-chemiczną leku w fiolce - po pierwszym pobraniu
oraz stabilność fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu, przy założeniu, że zarówno
pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad
aseptyki – oświadczenie to jest wymagane w przypadku, gdy Charakterystyka Produktu nie zawiera informacji
potwierdzających taką stabilność. Niniejszy zał. musi potwierdzać spełnianie wymagania ww. stabilności – w
obu przypadkach wymagane jest min. 72h.
Powinno być:
Na odrębne wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty (dot. pakietu 15-23):
1.2 Charakterystyka Produktu Leczniczego dla zaoferowanych preparatów - na nośniku elektronicznym (CD).
1.3 Oświadczenie wytwórcy potwierdzające gęstość przygotowanego roztworu wskazaną przez wykonawcę w
odpowiedniej kolumnie formularza cenowego.
1.4 Oświadczenie wytwórcy potwierdzające stabilność fizyko-chemiczną leku w fiolce - po pierwszym pobraniu
oraz stabilność fizyko-chemiczną przygotowanego, gotowego do podania roztworu, przy założeniu, że zarówno
pobrania jak i rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych, walidowanych warunkach z zachowaniem zasad
aseptyki – oświadczenie to jest wymagane w przypadku, gdy Charakterystyka Produktu nie zawiera informacji
potwierdzających taką stabilność. Niniejszy zał. musi potwierdzać spełnianie wymagania ww. stabilności – w
obu przypadkach wymagane jest min. 72h.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


