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Polska-Rybnik: Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne 

2017/S 109-219418 
Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 
Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej, 2017/S 094-183385 ) 
 
 
 
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: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291228, 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)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii. 
Numer referencyjny: LAS-200-PN/32-2017 
II.1.2)Główny kod CPV 33652000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach 
lekowych i chemioterapii. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia („Formularz cenowy”). 
Zamówienie podzielone jest na 64 pakiety (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców 
może złożyć ofertę w za¬kresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego 
pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie 
odrzucona. 
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala. 
Dopuszcza jednak także produkt równoważny, przez który rozumie preparat o tym samym zastosowaniu oraz 
składzie chemicznym, postaci i drodze podania, o identycznych parametrach jak opisany w załączniku nr 1.1 
(„Formularz cenowy”). 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/06/2017 
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 094-183385 
 
Sekcja VII: Zmiany 
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  
VII.1.2)Tekst, który nale ży poprawi ć w pierwotnym ogłoszeniu  
Numer sekcji: II.2.4 
Część nr: 56 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: 
Zamiast: Obnitumab. 
Powinno być: Obinutuzumab. 
VII.2)Inne dodatkowe informacje:  
 


