
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-41/16

                              Piekary Śląskie 19.08.2016 r.

                      
  

……………………………

                           ……………………………

                           ……………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa leków i wyrobów medycznych 2016
Numer ogłoszenia: 2016/S 139-251923; data zamieszczenia: 21/07/2016    

Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Chirurgii  Urazowej  im.  Dr.  Janusza
Daaba w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż w dniu
27.07.2016  zgodnie  z  art.  12  ustawy Prawo zamówień  publicznych  zmienił  ogłoszenie  o
zamówieniu nr 2016/S 139-251923; data zamieszczenia: 21/07/2016 r. w następujący sposób:

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Zamiast:
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 4 pozycje.
Powinno być:
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 3 pozycje.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca, który przystąpi
do niniejszego postępowania



zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości:
Zamiast:
Pakiet nr 17 – 1226,80 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 – 566,80 zł
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja
podmiotowa wykonawców, w
tym wymogi związane z wpisem
Zamiast:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
39 676,00
zł

do rejestru zawodowego lub
handlowego Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 5 Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 2)
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże
iż wykonał lub wykonuje należycie
przynajmniej jedną dostawę dla
pakietu o następującej łącznej
minimalnej wartości:
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału 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: 5 Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 3)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż: — posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na
kwotę co najmniej:
Zamiast:
Pakiet nr 17 na kwotę 85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 na kwotę 39 676,00 zł



Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 5 Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 3)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
iż: — posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na
kwotę co najmniej:
Zamiast:
Pakiet nr 17 na kwotę 85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 na kwotę 39 676,00 zł
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
3) Sytuacji ekonomicznej i
finansowej Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż: — posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności
Zamiast:
Pakiet nr 17 na kwotę 85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 na kwotę 39 676,00 zł
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej:
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 5 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 2) Posiadania wiedzy
i doświadczenia; Zamawiający
uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże iż wykonał lub
wykonuje należycie przynajmniej
jedną dostawę dla pakietu o
następującej łącznej minimalnej
wartości:
Zamiast:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
39 676,00
zł
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:



2) Posiadania wiedzy i
doświadczenia; Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże iż wykonał lub
wykonuje należycie przynajmniej
jedną dostawę dla pakietu o
następującej łącznej minimalnej
wartości:
Zamiast:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
85876,00 zł
Powinno być:
Pakiet nr 17 dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę
39 676,00
zł
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału 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: 5 Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Zamiast:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie
warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia jeżeli wykonawca
wykaże, iż posiada Koncesję
Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Zdrowotnej lub zezwolenie
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej oraz
oświadczy, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu – w
przypadku pakietu nr 4 tylko
oświadczy, iż spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Powinno być:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie
warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia jeżeli wykonawca
wykaże, iż posiada Koncesję
Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Zdrowotnej lub zezwolenie



Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej dotyczy
Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie produktów
farmaceutycznych oraz oświadczy,
iż spełniają warunki udziału w
postępowaniu – w przypadku pakietu
nr 4 tylko oświadczy, iż spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
Zamiast:
6.2.4 Koncesję Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Zdrowotnej lub
Powinno być:
6.2.4 Koncesję Ministerstwa Zdrowia
i Opieki Zdrowotnej lub
zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznejhurtowni
farmaceutycznej-dotyczy
Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie produktów
farmaceutycznych
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Zamiast:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie
warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia jeżeli wykonawca
wykaże, iż posiada Koncesję
Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Zdrowotnej lub zezwolenie
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej oraz
oświadczy, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu – w
przypadku pakietu nr 4 tylko
oświadczy, iż spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Powinno być:
1) Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;



Zamawiający uzna spełnienie
warunku posiadania wiedzy i
doświadczenia jeżeli wykonawca
wykaże, iż posiada Koncesję
Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Zdrowotnej lub zezwolenie
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej oraz
oświadczy, iż spełniają warunki
udziału w postępowaniu – dotyczy
Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie produktów
farmaceutycznych w przypadku
pakietu nr 4 tylko oświadczy,
iż spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Zamiast:
29/08/2016 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
12/09/2016 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
29/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
12/09/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a – Produkty z octenidyną 1a
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Tekst do dodania:
Część nr: 17a Nazwa: Pakiet nr 17a
1)Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 1 pozycją.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki
dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia
i gwarancje: 1) Wykonawca, który przystąpi do



niniejszego postępowania zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 17a – 660,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.1.4)Inne szczególne warunki III.2)Warunki udziału
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: 5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2)
Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż
wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej jedną
dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej
wartości:
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę 46 200,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż: — posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej:
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a na kwotę 46 200,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i
formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż: — posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej:
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a na kwotę 46 200,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż: — posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej:
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a na kwotę 46 200,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2)
Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż
wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej jedną
dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej
wartości:
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę 46 200,00 zł



Miejsce, w którym należy dodać tekst:
5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2)
Tekst do dodania:
Pakiet nr 17a dostawa produktów
farmaceutycznych(leków) na kwotę 46 200,00 zł
Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż
wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej jedną
dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej
wartości:


