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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy: ZP/220/99/13 
 
12/12/2013    S241    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - 
Dodatkowe informacje - Procedura otwarta   

Polska-Szczecin: Produkty farmaceutyczne 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

2013/S 241-418708 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców 
Wielkopolskich 72, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, Szczecin70-111, POLSKA. 

Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: zamowienia_spsk2@o2.pl  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.11.2013, 2013/S 225-391284)  

Przedmiot zamówienia: 
CPV:33600000, 33661000, 33662000, 33661200, 33692000, 33621100, 33651000, 
33642100, 33622000, 33616000, 33661100, 33642000, 33652100, 33652300, 33621400, 
33621000, 33692300, 33651100 
Produkty farmaceutyczne 
Produkty lecznicze dla układu nerwowego 
Produkty lecznicze dla organów zmysłów 
Środki przeciwbólowe 
Roztwory lecznicze 
Środki obniżające krzepliwość krwi 
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki 
Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne 
Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego 
Witaminy 
Środki znieczulające 
Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych 
Środki przeciwnowotworowe 
Środki immunosupresyjne 
Substytuty krwi i roztwory do perfuzji 
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych 
Roztwory do perfuzji 
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego 

Zamiast:   

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny 
spełniania wymogów:  

 



 2

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 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. 

Powinno być:   

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego – Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny 
spełniania wymogów:  

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 była dostawa produktów leczniczych o wartości brutto nie mniejszej niż: 

ZADANIE NR/ Wartość brutto 

Zadanie nr 24*- 7.000,00. 
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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. 

Inne dodatkowe informacje 

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

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 PLN a nie tylko produktów leczniczych jak to miało miejsce w Ogłoszeniu o zamówieniu 
i SIWZ. 

Wprowadzone w niniejszym OGŁOSZENIU zmiany w zakresie zadana nr 24 zmieniają 
zapisy SIWZ. w ww. zakresie. 

 
 
 
 
 
Szczecin, 12.12.2013 r.  

…………………………………….. 
  podpis Dyrektora SPSK-2 PUM 


