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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63039-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2018/S 029-063039

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 025-052905)

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

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571-334-686
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75-77-50-173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

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

II.1.1) Nazwa:
II sukcesywne dostawy leków, szczepionek oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do
realizacji programów leczenia nowotworów)
Numer referencyjny: 04/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywne dostawy leków, szczepionek oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do
realizacji programów leczenia nowotworów). Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba pakietów – 9. Liczba części na które
można złożyć ofertę – 25. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym
pakiecie. Wyjątek stanowi pakiet nr 5, w którym można złożyć ofertę na każdą pozycję asortymentową osobno.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 025-052905

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1-25
Zamiast:
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.
Powinno być:
3.2.3. W przypadku składania oferty na suplementy diety lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oferowane suplementy diety lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego muszą spełniać wymogi
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.8.2006 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.),
3.2.4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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