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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106355-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne
2022/S 041-106355

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 030-074070)

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres pocztowy: ul. Koszarowa 5
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 51-149
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elwira Stołba
E-mail: estolba@szpital.wroc.pl 
Tel.:  +48 713957428
Faks:  +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
PN 11/22 - DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I SZCZEPIONEK
Numer referencyjny: PN 11/22

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek, zgodnie z podziałem 
na 62 zadania:
a/ płyny infuzyjne- zadanie 1-36
b/ szczepionki - zadania nr 37-62
2. Opis produktu, wymagana postać, pojemność/objętość, dawka, jednostka miary,
ilość w opakowaniu, ilość opakowań przedmiotu zamówienia szczegółowo określa FORMULARZ 
ASORTYMENTOWO-CENOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określają dodatkowo warunki umowne 
będące załącznikiem nr 5 do SWZ „Warunki umowne”.

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

23/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 030-074070

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: III.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków - pkt.6
Zamiast:
6. Ważna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego
prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, na
Wszystkie magazyny z których zamierza realizować zamówienie-dotyczy produktów leczniczych. 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.
Powinno być:
6. Ważna koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego 
prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia 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.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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