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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Polska
Osoba do kontaktów: Julita Borowiak
Tel.:  +48 618984096
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
Faks:  +48 618984056
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków oraz innego asortymentu do Apteki Szpitalnej
Numer referencyjny: Szp.12/20/16

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 93 części, obejmuje dostawę różnego rodzaju leków, miedzy
innymi: preparatów probiotycznych, leków stosowanych w zakażeniach, leków przeciwkrzepliwych,
antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej, leków do znieczulenia ogólnego, leków zwiotczających mięśnie
działające obwodowo, gąbki kolagenowej z antybiotykiem, albumin, leków do znieczulenia miejscowego, leków
w pojemnikach do bezpośredniej infuzji, kortykosteroidów do podawania w iniekcjach, leków okulistycznych,
kontrastów, leków narkotycznych, substancji do receptury, leków psychotropowych, preparatów znieczulających,
odżywek, diet specjalistycznych do żywienia dojelitowego i innych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy). Warunki dostawy i odbioru przedmiotu
zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

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

19/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-125079
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 191-343109
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/09/2016

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.1.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 93 części, obejmuje dostawę różnego rodzaju
leków, miedzy innymi: preparatów probiotycznych, leków stosowanych w zakażeniach, leków
przeciwkrzepliwych,antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej, leków do znieczulenia ogólnego, leków
zwiotczających mięśnie działające obwodowo, gąbki kolagenowej z antybiotykiem, albumin, leków do
znieczulenia miejscowego, leków w pojemnikach do bezpośredniej infuzji, kortykosteroidów do podawania
w iniekcjach, leków okulistycznych,kontrastów, leków narkotycznych, substancji do receptury, leków
psychotropowych, preparatów znieczulających,odżywek, diet specjalistycznych do żywienia dojelitowego i
innych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz
cenowy). Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 94 części, obejmuje dostawę różnego rodzaju
leków, miedzy innymi: preparatów probiotycznych, leków stosowanych w zakażeniach, leków
przeciwkrzepliwych,antybiotyków, inhibitorów pompy protonowej, leków do znieczulenia ogólnego, leków
zwiotczających mięśnie działające obwodowo, gąbki kolagenowej z antybiotykiem, albumin, leków do
znieczulenia miejscowego, leków w pojemnikach do bezpośredniej infuzji, kortykosteroidów do podawania
w iniekcjach, leków okulistycznych,kontrastów, leków narkotycznych, substancji do receptury, leków
psychotropowych, preparatów znieczulających,odżywek, diet specjalistycznych do żywienia dojelitowego i
innych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz
cenowy). Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 45
Zamiast:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 582,15 zł.
Powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 318,57 zł.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z wydzieleniem pozycji i utworzeniem dodatkowego pakietu Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do
SIWZ.
Zamawiający ustala wadium dla Części 94 w wysokości 263,58 zł.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:343109-2016:TEXT:PL:HTML

