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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:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Wioletta Sybal

E-mail:  zamowienia_spsk2@o2.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2.pum.edu.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:
Dostawa środków przeciwbólowych, znieczulających, antybakteryjnych immunosupresyjnych,
przeciwnowotworowych, witamin oraz innych leków a także wyrobów medycznych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DOSTAWA środków przeciwbólowych, znieczulających, antybakteryjnych immunosupresyjnych,
przeciwnowotworowych, witamin oraz innych leków a także wyrobów medycznych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
Dodatkowe przedmioty 33661000  
 33662000  
 33661200  
 33692000  
 33621100  
 33651000  
 33642100  
 33622000  
 33616000  
 33661100  
 33642000  
 33652100  
 33652300  
 33621400  
 33621000  
 33692300  
 33651100  
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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)
ZP/220/99/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-156417   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 225-391284  z dnia:  20/11/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/11/2013  (dd/mm/rrrr)



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

4 / 5

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:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
Pkt. 1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający – w tym zakresie
Zamawiający wymaga posiadania
przez Wykonawcę zezwolenia
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
hurtowego produktami leczniczymi –
nie dotyczy zadania nr 7
pkt. 1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej jednej
głównej dostawy, której przedmiotem

Powinno być:

III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
Pkt. 1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający – w tym zakresie
Zamawiający wymaga posiadania
przez Wykonawcę zezwolenia
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
hurtowego produktami leczniczymi –
nie dotyczy zadania nr 7 i 24.
pkt. 1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia – w tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej jednej
głównej dostawy, której przedmiotem
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była dostawa produktów leczniczych
o wartości brutto nie mniejszej niż:
ZADANIE NR/ Wartość brutto
Zadanie nr 24- 7.000,00.
1.2.3. Przypadku zadań nr 7*
Wykonawcy mogą wykazać
wykonanie/wykonywanie co
najmniej jednej głównej dostawy,
której przedmiotem była dostawa
produktów leczniczych i/lub wyrobów
medycznych.
Pkt. 2. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający żąda przedłożenia
następujących dokumentów:
2.1. zezwolenia na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu hurtowego produktami
leczniczymi zgodnie z ustawą
z dnia 6.09.2001 r. – Prawo
farmaceutyczne) – nie dotyczy
zadania nr 7.

była dostawa produktów leczniczych
o wartości brutto nie mniejszej niż:
ZADANIE NR/ Wartość brutto
Zadanie nr 24*- 7.000,00.
1.2.3. Przypadku zadań nr 7* i
24* Wykonawcy mogą wykazać
wykonanie/wykonywanie co
najmniej jednej głównej dostawy,
której przedmiotem była dostawa
produktów leczniczych i/lub wyrobów
medycznych.
Pkt. 2. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający żąda przedłożenia
następujących dokumentów:
2.1. zezwolenia na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie
obrotu hurtowego produktami
leczniczymi zgodnie z ustawą
z dnia 6.09.2001 r. – Prawo
farmaceutyczne) – nie dotyczy
zadania nr 7 i 24.

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:
Wszystkie zmiany dokonane wynikają z faktu iż, produkt określony w zadaniu nr 24 stanowi wyrób medyczny
i nie stosuje się w stosunku do niego takich procedur, jakie należy stosować przy produktach leczniczych.
W związku z powyższym przy składaniu ofert na zadanie nr 24 nie ma obowiązku składania wraz z ofertą
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi.
Ponadto w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów
leczniczych i/lub wyrobów medycznych, na kwotę 7.000 zł. a nie tylko produktów leczniczych jak to miało
miejsce w Ogłoszeniu o zamóiwieniu i SIWZ.
Wprowadzone w niniejszym OGŁOSZENIU zmiany w zakresie zadana nr 24 zmieniają zapisy SIWZ. w ww.
zakresie.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-167963
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