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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Skwara
Tel.:  +48 426895818
E-mail: magda@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i
Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 149/ZP/17

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo
i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 29
pakietów.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści
specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są
szacunkowymzapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.
Dostawaprzedmiotuzamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

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

02/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:magda@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: eches
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-172985
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 238-493572
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/12/2017

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Amlodipinum + Indapamidum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 5 mg +1,5 mg 30 tabl. - op 10
Powinno być:
1. Amlodipinum + Indapamidum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 5 mg +1,5 mg 30 tabl. - op 12
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego.
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.
U. 2008r.Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy
prawa w hurtownie farmaceutyczne), posiadają zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego
zgodnie z art. 38 ust.1ustawy.
Ważne zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi
1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w
hurtownie farmaceutyczne);
1.2) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie lub import produktu
leczniczego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub importerem
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.
U.2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
A.1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w
hurtownie farmaceutyczne)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/01/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:493572-2017:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


