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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wielospecjalistyczny Szpital -
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Zgorzelcu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 231161448

Adres pocztowy: ul. Lubańska 11-12

Miejscowość:  Zgorzelec Kod pocztowy:  59-900 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia

Tel.: +48 571-334-858

Osoba do kontaktów:  Aneta Mrygoñ

E-mail:  zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl Faks:  +48 75-77-50-173

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spzoz.zgorzelec.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej niezbędnych do realizacji programów: Leczenie
zaawansowanego raka jelita grubego C18-C20 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca C34 Leczenie
raka piersi C50 Leczenie raka nerki C64 Leczenie chłoniaków złosliwych C82,C83 Leczenie chorych na
zaawansowanego raka jajnika C56,C57,C48 Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego C61 -
oraz innych leków, szczepionek i wyrobów medycznych.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej niezbędnych do realizacji programów:
Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego C18-C20
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca C34
Leczenie raka piersi C50
Leczenie raka nerki C64
Leczenie chłoniaków złosliwych C82,C83
Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika C56,C57,C48
Leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego C61
- oraz innych leków, szczepionek i wyrobów medycznych-
25 Pakietów asortymentowych

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33000000  
Dodatkowe przedmioty 33600000  
 33652000  
 33651600  
 33140000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
37/ZP/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SPZOZ-Zg-c
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-138442   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 210-382588  z dnia:  29/10/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/10/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1. Warunkiem udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest
wniesienie wadium.
2. Każda oferta musi być
zabezpieczona wadium. W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na wszystkiezadania wadium
wynosi 112 505,00 PLN (słownie:
sto dwanaście tysięcy pięćset pięć
złotych 00/100) – wterminie do
dnia 2.12.2016 r do godz. 12:00. W
przypadku zabezpieczenia w formie
pieniądza – decydujewpływu wadium
na rachunek Zamawiającego.
Oferty zawierające poszczególne
pakiety muszą być zabezpieczone
wadium w wysokości odpowiedniej
dlaposzczególnych pakietów:
nr pakietu – wadium PLN
Pakiet nr 1 – 30 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 12 500 PLN;
Pakiet nr 3.1 – 950 PLN;
Pakiet nr 3.2 – 1 500 PLN;

Powinno być:

1. Warunkiem udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest
wniesienie wadium.
2. Każda oferta musi być
zabezpieczona wadium. W
przypadku gdy Wykonawca składa
ofertę na wszystkie zadania wadium
wynosi 152 505,00 PLN (słownie:
sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset
pięć złotych 00/100) - w terminie do
dnia 02.12.2016r do godz. 12:00.
W przypadku zabezpieczenia
w formie pieniądza – decyduje
wpływu wadium na rachunek
Zamawiającego.
Oferty zawierające poszczególne
pakiety muszą być zabezpieczone
wadium w wysokości odpowiedniej
dla poszczególnych pakietów:
nr pakietu – wadium PLN
Pakiet nr 1 – 30 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 12 500 PLN;
Pakiet nr 3.1 – 950 PLN;
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Pakiet nr 3.3- 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.4 – 2 800 PLN;
Pakiet nr 3.5 – 7 000 PLN;
Pakiet nr 3.6 – 6 300 PLN;
Pakiet nr 4 – 1 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 13 500 PLN;
Pakiet nr 6 – 14 500 PLN;
Pakiet nr 7 – 11 500 PLN;
Pakiet nr 8 – 3 600 PLN;
Pakiet nr 9 – 800 PLN;
Pakiet nr 10.1 – 50 PLN;
Pakiet nr 10.2 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.3 – 250 PLN;
Pakiet nr 10.4 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.5 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.6 – 650 PLN;
Pakiet nr 10.7 – 5 PLN;
Pakiet nr 10.8 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.9 - 800 PLN;
Pakiet nr 11 – 1 150 PLN;
Pakiet nr 12 – 850 PLN;
3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a). pieniądzu;
b). poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c). gwarancjach bankowych;
d). gwarancjach ubezpieczeniowych;
e). poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z
2015r., poz.978 i 1240)
4. W przypadku wnoszenia
wadium w formie gwarancji,
gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną,bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującym prawem
iwinna zawierać następujące
elementy:

Pakiet nr 3.2 – 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.3- 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.4 – 2 800 PLN;
Pakiet nr 3.5 – 7 000 PLN;
Pakiet nr 3.6 – 6 300 PLN;
Pakiet nr 4 – 1 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 53 500 PLN;
Pakiet nr 6 – 14 500 PLN;
Pakiet nr 7 – 11 500 PLN;
Pakiet nr 8 – 3 600 PLN;
Pakiet nr 9 – 800 PLN;
Pakiet nr 10.1 – 50 PLN;
Pakiet nr 10.2 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.3 – 250 PLN;
Pakiet nr 10.4 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.5 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.6 – 650 PLN;
Pakiet nr 10.7 – 5 PLN;
Pakiet nr 10.8 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.9 - 800 PLN;
Pakiet nr 11 – 1 150 PLN;
Pakiet nr 12 – 850 PLN;
3. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
a). pieniądzu;
b). poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c). gwarancjach bankowych;
d). gwarancjach ubezpieczeniowych;
e). poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z
2015r., poz.978 i 1240)
4. W przypadku wnoszenia
wadium w formie gwarancji,
gwarancja musi być gwarancją
nieodwołalną,bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzoną
zgodnie z obowiązującym prawem
i winna zawierać następujące
elementy:
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— nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku
lubinstytucji ubezpieczeniowej
udzielającej gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie
się Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemukwoty wadium
w okolicznościach określonych
przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy,
na każde pisemne żądaniezgłoszone
przez Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie:
poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lubporęczeń
udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978
i1240), należy złożyć w formie
oryginału – w składanej ofercie
przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium
w innej formie niż pieniądz –
dokument potwierdzający wniesienie
wadiummusi zostać złożony w
osobnej kopercie, załączonej do
oferty. W przypadku trwałego
załączenia w/wym.dokumentu do
oferty – Zamawiający nie zwróci
dokumentu Wykonawcy.
6. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy w
BankuMILLENNIUM S.A. nr konta 55
1160 2202 0000 0001 9259 2053 z
dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – LEKI 37/
ZP/2016”
Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli znajdzie
się na rachunku bankowym
Zamawiającegoprzed upływem
terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.

— nazwę dającego zlecenie
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielającej gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie
się Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu kwoty wadium
w okolicznościach określonych
przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy,
na każde pisemne żądaniezgłoszone
przez Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie:
poręczenia bankowego,
gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeń
udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978
i1240), należy złożyć w formie
oryginału – w składanej ofercie
przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż pieniądz – dokument
potwierdzający wniesienie wadium
musi zostać złożony w osobnej
kopercie, załączonej do oferty. W
przypadku trwałego załączenia
w/wym.dokumentu do oferty –
Zamawiający nie zwróci dokumentu
Wykonawcy.
6. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy w Banku
MILLENNIUM S.A. nr konta 55
1160 2202 0000 0001 9259 2053 z
dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – LEKI 37/
ZP/2016”
Wniesienie wadium w pieniądzu
będzie skuteczne, jeżeli znajdzie
się na rachunku bankowym
Zamawiającegoprzed upływem
terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7 / 8

8. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci
wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiemWykonawcy, którego oferta
została wybrana, z zastrzeżeniem
ust. 10.10
b) Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie
po zawarciu umowy wsprawie
zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli
jegowniesienia żądano,
c) na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadiumna podstawie
pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana
jakonajkorzystniejsza. Wykonawca
wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych
SIWZ zostanie wykluczony
zpostępowania.
12. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którymmowa w art. 26 ust. 3 i 3a
Ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentówpotwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa wart. 25a ust. 1
Ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.
2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę
jakonajkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:

8. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci
wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiemWykonawcy, którego oferta
została wybrana, z zastrzeżeniem
ust. 10.10
b) Wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano,
c) na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający będzie żądał
ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie
pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca
wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, który nie wniesie
wadium na zasadach określonych
SIWZ zostanie wykluczony z
postępowania.
12. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którymmowa w art. 26 ust. 3 i 3a
Ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa wart. 25a ust. 1
Ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.
2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
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a) odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stornie Wykonawcy.

a) odmówi podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stornie Wykonawcy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-140542
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