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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: 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:
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:

02/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:estolba@szpital.wroc.pl
www.szpital.wroc.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n0058dw0
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-018788
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 030-074070
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/02/2022

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: VI.3
Część nr: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) kserokopie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu, na każda
wymaganą postać i dawkę leku osobno, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne.
2) aktualny ChPL –oferowanego produktu leczniczego.
Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP - Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Powinno być:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) kserokopie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu oferowanego produktu, na każdą 
wymaganą postać i dawkę leku osobno, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne.
2) aktualny ChPL –oferowanego produktu leczniczego.
LUB
'OŚWIADCZENIE, że Wykonawca posiada aktualne dokumenty oferowanego produktu farmaceutycznego, 
dopuszczające do obrotu na wymaganą postać i dawkę leku osobno i stosowania w ochronie zdrowia na 
terytorium RP, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz Charakterystykę Produktu 
Leczniczego (ChPL) oferowanego produktu leczniczego".
Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP - Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data:
Zamiast:
Data: 17/03/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Czas lokalny: 09:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74070-2022:TEXT:PL:HTML
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Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 14/06/2022
Powinno być:
Data: 15/06/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert. Data:
Zamiast:
Data: 17/03/2022
Czas lokalny: 09:05
Powinno być:
Data: 18/03/2022
Czas lokalny: 09:05

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


