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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyrobów farmaceutycznych, leczniczych, oraz wyrobów różnych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
Numer referencyjny: ZP/PN/12/04/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa wyrobów farmaceutycznych, leczniczych, oraz wyrobów różnych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra z podziałem na 214 pakietów każdy 
do osobnego rozpatrywana. Szczegóły zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.

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

01/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: wcskj
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-073376

mailto:przetargi@spzoz.jgora.pl
http://www.spzoz.jgora.pl/


2 / 4

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-266507
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/06/2020

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.2.4
Część nr: 153
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Produkty lecznicze różne- 2 pozycje asortymentowe
Powinno być:
Produkty lecznicze różne- 1 pozycja asortymentowa
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej
Powinno być:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. pkt VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe”
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266507-2020:TEXT:PL:HTML
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w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące oświadczenia i 
dokumenty (prosimy nie składać ich wraz z ofertą):
a)Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w 
Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu,
b)dot. 23,35,39,69,77,87,88,89,109,111,115,127,129,131,167,169 poz. 110:
Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi charakterystykę produktu 
leczniczego
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”.
2. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:
a) Wykaz asortymentowo- ilościowy wraz z formularzem cenowym– załącznik nr 1,
b) uzupełniony formularz oferty – załącznik nr 2,
c) oświadczenie JEDZ – załącznik nr 4,
d) Dowód wniesienia wadium (szczegóły wniesienia wadium w SIWZ)
Dowód wniesienia wadium.
— Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia 
dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu,
— Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego 
na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważniona do jego wystawienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dot. pkt VI.3) ogłoszenia „Informacje dodatkowe”
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące oświadczenia i 
dokumenty (prosimy nie składać ich wraz z ofertą):
a)Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) - lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w 
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Wyrobach Medycznych tj. Dz. U. z 2019, poz. 175 (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu,
b)dot. Dla pakietów 23, 35, 39, 69, 77, 87, 88, 89, 109, 111, 115, 127, 129, 131, 167, 169 poz 110, oraz dla 
pakietu 175.
Dla zaoferowanego asortymentu (każda pozycja z pakietu) Wykonawca przedstawi charakterystykę produktu 
leczniczego
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ według formuły „spełnia - nie spełnia”.
2. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:
a) Wykaz asortymentowo- ilościowy wraz z formularzem cenowym– załącznik nr 1,
b) uzupełniony formularz oferty – załącznik nr 2,
c) oświadczenie JEDZ – załącznik nr 4,
d) Dowód wniesienia wadium (szczegóły wniesienia wadium w SIWZ)
Dowód wniesienia wadium.
— Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia 
dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu,
— Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego 
na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 
upoważniona do jego wystawienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

korkiszewski
Maszyna do pisania
Zamieszczone od dnia 01.07.2020 r.
• DUUE
• Tablica ogłoszeń w z siedzibie Zamawiającego
• Strona internetowa Zamawiającego
• Strona internetowa za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus




