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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: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713064419
Faks:  +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych
Numer referencyjny: EZ/332/201/22

II.1.2) Główny kod CPV
33652300 Środki immunosupresyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.1. 
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych według poniższych 
części: Zadanie 1 - Zadanie 27. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ww. części został wykazany 
i opisany w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 2) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3) stanowiącym 
integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia 
przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 7 do SWZ). 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego 
zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SWZ. Szacunkowa wartość 
przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 29 183 121,03 PLN. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową 
całkowitą wartość z uwzględnieniem prawa opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: lbiega
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-063881
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-235348
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/04/2022

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
(...) Oferta musi zawierać: a) wypełnioną i podpisaną Ofertę Wykonawcy – zgodnie ze wzorem Zamawiającego, 
stanowiącym integralną część SWZ, b) wypełniony i podpisany Formularz cenowy – zgodnie ze wzorem 
Zamawiającego, stanowiącym integralną część SWZ, na podstawie którego sporządzony będzie następnie 
załącznik nr 1 do umowy, c) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ, d) Oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze, w rozumieniu Ustawy Prawo 
farmaceutyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP – dotyczy wszystkich Zadań i pozycji 
wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym”, zgodnie ze wzorem Zamawiającego, stanowiącym integralną 
część SWZ, e) Pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli 
dotyczy). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie 
z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.(...)
Powinno być:
(...) Oferta musi zawierać (...) - (Po ppkt e) dodano ppkt f), g) oraz h): f) odpis lub informację z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru (w przypadku braku wskazania danych umożliwiających dostęp do ww. dokumentów w „Ofercie 
Wykonawcy”, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych); g) Oświadczenia 
Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 
UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 10 do 
SWZ), h) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
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destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), na podstawie art. 7 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - zgodnie ze wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 11 
do SWZ) (dotyczy jeśli Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w rozdziale V pkt 3 SWZ). 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 
108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
(...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


