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             Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

PUM w Szczecinie  

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 

70-111 Szczecin 

 

ZP/220/63/15                                                                                           Szczecin, dnia 30.07.2015 r. 

Dotyczy: na dostawy leków oraz płynów infuzyjnych 
 

MODYFIKACJA  

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
2015/S  132-242705 z dnia 11/07/2015 

 

Jest: 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Dostawa leków oraz płynów infuzyjnych. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane leki: 
a) Określone w zadaniu nr 1,2 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik B) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 
b) Określone w zadaniu nr 3 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik C) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. 
 
Powinno być: 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Dostawa leków oraz płynów infuzyjnych. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane leki: 
a) Określone w zadaniu nr 1,2 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik B) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 
b) Określone w zadaniu nr 3,7 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej 
załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik C) 
i posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. 
 
Jest: 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Dostawa leków oraz płynów infuzyjnych. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane leki: 
a) Określone w zadaniu nr 1,2 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik B) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 
b) Określone w zadaniu nr 3,7 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik C) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. 
Wartość zamówienia powyżej 134.000 EUR. 
 
Powinno być: 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Dostawa leków oraz płynów infuzyjnych. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane leki: 
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a) Określone w zadaniu nr 1 znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej załącznik 
do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik B) i 
posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 
b) Określone w zadaniu nr 3,7  znajdowały się na liście leków refundowanych stanowiącej 
załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia obowiązującego w dniu składania ofert (załącznik C) 
i posiadały kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN. 
Wartość zamówienia powyżej 134.000 EUR. 
 
Jest: 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 17.700,00 zł. 
W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania wartości wadium są następujące: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
 
Powinno być: 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 17.700,00 zł. 
W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania wartości wadium są następujące: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 –    700 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 –    200 zł. 
— dla zadania nr 7 –    300 zł. 
 
Jest: 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była 
dostawa produktów leczniczych o wartości brutto nie mniejszej niż: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
 
Powinno być: 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była 
dostawa produktów leczniczych o wartości brutto nie mniejszej niż: 
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— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 700 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
— dla zadania nr 7 – 300 zł. 
 
Jest: 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie 
mniejszą niż: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
 
Powinno być: 
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie 
mniejszą niż: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 700 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
— dla zadania nr 7 – 300 zł. 
 
Jest:  
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość 
posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
 
Powinno być:  
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość 
posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 
— dla zadania nr 1 – 6.000 zł. 
— dla zadania nr 2 – 7.000 zł. 
— dla zadania nr 3 – 700 zł. 
— dla zadania nr 4 – 2.500 zł. 
— dla zadania nr 5 – 1.000 zł. 
— dla zadania nr 6 – 200 zł. 
— dla zadania nr 7 – 300 zł. 
 
Jest: 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
18.8.2015 - 11:00 
 
Powinno być: 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
24.8.2015 - 11:00 
 
Jest: 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  
Data: 18.8.2015 - 12:00 
 
Powinno być: 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  
Data: 24.8.2015 - 12:00 
 
Jest: 
VI.3)Informacje dodatkowe 
Dotyczy zadań nr 1-4 oraz 6 
 
Powinno być: 
VI.3)Informacje dodatkowe 
Dotyczy zadań nr 1-4 oraz 6-7 
 

Dodaje się: 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr 7 Nazwa: Zadanie nr 7 
1)Krótki opis  
Leki o działaniu cytostatycznym i wspomagającym chemioterapię nowotworów. 
 
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33652100 
3)Wielkość lub zakres 
Leki o działaniu cytostatycznym i wspomagającym chemioterapię nowotworów. Wartość 
zamówienia poniżej 134 000 EUR. 
 
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia- 
 
W związku ze zmianami dokonanymi w Wyjaśnieniu nr 1 z dnia 30.07.2015 r. polegającymi na 
wydzieleniu z zadania nr 3 pozycji nr 4 i 5 i utworzeniu z nich nowego zadania nr 7  
Zamawiający pragnie poinformować, że zmiany  o których mowa powyżej w zakresie 
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU mają zastosowanie do SIWZ (specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia). 
 

W ZAŁĄCZENIU : 

1. Modyfikacja SIWZ 

2. Modyfikacja Formularza cen jednostkowych dla zadań nr 3 i 7 

3. Modyfikacja Formularza OFERTY 

 

 

 

……………………………………… 

                  Dyrektor SPSK-2 


