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                   Wrocław, dnia  28.02.2022 r. 

dotyczy: PN  11/22 – dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek  
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  

w zakresie: 

1) Pkt 1. -->Zmianie ulega zapis ust. 4, tj.: 

Było 

 „4. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie maksymalnie  

2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.”. 

Jest 

 „4. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie: 

a)  maksymalnie 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia, 
b) wyjątkowo dla Zadania nr 62  maksymalnie 3 dni robocze od daty złożenia 

zamówienia.” 

 

 

 

2) Pkt 6. -->Zmianie ulega zapis w ppkt 6.2. – L.p. 5), tj: 
Było:  

5. 

Koncesja lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle 
obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawniają Wykonawcę do 
prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza 
realizować zamówienie – dotyczy wyłącznie części zamówienia obejmujących produkty  
lecznicze. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest produktem leczniczym ani 
wyrobem medycznym i przepisy prawa nie wymagają dla tych produktów posiadania ww. 
zezwolenia – Wykonawca złoży oświadczenie własne w ww. zakresie. 

 

 

 



 

Jest: 

 

 

5. 

Koncesja lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle 
obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawniają Wykonawcę do 
prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na wszystkie magazyny z których zamierza 
realizować zamówienie – dotyczy  produktów leczniczych.  

Lub  

Zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, a w przypadku Wykonawcy 
prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające 
uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – w zakresie 
obrotu produktami leczniczymi. 

W  przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest produktem leczniczym ani wyrobem 
medycznym i przepisy prawa nie wymagają dla tych produktów posiadania ww. 
zezwolenia – Wykonawca złoży oświadczenie własne w ww. zakresie. 

 

 

 

3) Załącznik nr 2 do SWZ „Formularz Oferty”  -->po zmianie z dnia 28.02.2022r. 
jest załącznikiem do niniejszego pisma. 

 
 
 
 

4) Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki Umowne”  -->po zmianie z dnia 28.02.2022r. 
jest załącznikiem do niniejszego pisma. 
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