
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: spsknr6
NO_DOC_EXT: 2018-155819
SOFTWARE VERSION: 9.9.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zp@gczd.katowice.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. ŚW. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów leczniczych
Numer referencyjny: PN/58/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamawiający przedmiot zamówienia
podzielił na 22 pakiety

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

15/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spsknr6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-129911
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-380104

mailto:zp@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380104-2018:TEXT:PL:HTML


2 / 4

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/08/2018

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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamawiający przedmiot zamówienia
podzielił na 22 pakiety
Powinno być:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamawiający przedmiot zamówienia
podzielił na 28 pakietów
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu
konsygnacyjnego.
Powinno być:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu
konsygnacyjnego oprócz pakietu nr 23 - Surowce i opakowania do receptury (2).
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
A) nie podlegają wykluczeniu; Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie
podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawyPzp.
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni ten warunek,
jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego a) sytuacji
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ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału; b) zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału.
Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w
specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik od nr 2.1 do nr 2.22: a) Zamawiający żąda oświadczenia
Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały czas trwania umowy dopuszczenia do obrotu na
każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U.
z2016 r., poz. 2142). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, w terminie do 2 dni, ma obowiązek udostępnić
aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu, charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę informacyjną na
każdy oferowany produkt leczniczy (oświadczenie druk oferty przetargowej),
b) Zamawiający żąda oświadczenia w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym
(podać nr Pakietu..... poz......), że oferowany wyrób medyczny posiada wszystkie wymagane przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm./ dokumenty
dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z
ustawą-)oświadczenie druk oferty przetargowej)
c) Zamawiający żąda oświadczenia – jeśli dotyczy (podać nr Pakietu .....poz....) w przypadku produktów:
•środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, • suplementy diety w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, • środki kosmetyczne w rozumieniu ustawy o kosmetykach, •
środki higieniczne, • przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, • środki dezynfekcyjne stosowane w
medycy niespełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach, że posiadają dopuszczenie do
obrotu i stosowania, jak i dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo stosowania szczególnie u dzieci
(oświadczenie druk oferty przetargowej).
Dokumenty zgodnie z zapisami w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za
wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Pzp (zmiany zgodnie z zapisami w SIWZ).
Powinno być:
Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać
Wykonawcy,którzy: A) nie podlegają wykluczeniu; Podstawy wykluczenia: 1) Obligatoryjne podstawy
wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawyPzp. 2) Fakultatywne
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku wtrybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z2015 r. poz. 233, z późn. zm.). B) spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że
posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego oprócz pakietu nr 23 - Surowce i
opakowania do receptury (2). a) sytuacji ekonomicznejlub finansowej. Zamawiający nie opisuje ww. warunku
udziału; b) zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału. Dokumenty
potwierdzające, że oferowany przedmiotzamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
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asortymentowo-cenowej – załącznik od nr 2.1do nr 2.28: a) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że
będzie posiadał aktualne i ważne przez cały czas trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany
produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z2016 r., poz. 2142).
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca,w terminie do 2 dni, ma obowiązek udostępnić aktualne świadectwo
dopuszczenia do obrotu, charakterystykę produktu leczniczego, ulotkę informacyjną na każdy oferowany
produkt leczniczy,
b) Zamawiający żąda oświadczenia w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym
(podać nr Pakietu... poz....), że oferowany wyrób medyczny posiada wszystkie wymagane przepisami ustawyz
dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm./ dokumenty dopuszczające
oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą
c) Zamawiający żąda oświadczenia – jeśli dotyczy (podać nr Pakietu ...poz..) w przypadku produktów:•środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, • suplementy diety w rozumieniu przepisówo
bezpieczeństwie żywności i żywienia, • środki kosmetyczne w rozumieniu ustawy o kosmetykach, • środki
higieniczne, • przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, • środki dezynfekcyjne stosowane w
medycyniespełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach, że posiadają dopuszczenie do obrotu i
stosowania, jak i dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo stosowania szczególnie u dzieci,d) Pakietnr 23
- - Surowce i opakowania do receptury (2) – oświadczenie własne Wykonawcy, Dokumenty zgodnie z zapisami
w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Pzp (zmiany zgodnie z zapisami w SIWZ).
Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed
terminemotwarcia ofert w wys.12193,20 zł
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


