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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Dziekanów Leśny, ul. Marii Konopnickiej 65

Miejscowość:  Łomianki Kod pocztowy:  05-092 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 227657121

Osoba do kontaktów:  Renata Konarzewska

E-mail:  dzp@szpitaldziekanow.pl Faks:  +48 227512707

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpitaldziekanow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/19/2013

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym.
Zamówienie obejmuje 22 odrębne pakiety.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
Dodatkowe przedmioty 33651100  
 33661000  
 33612000  
 33616000  
 33661100  
 33661200  
 33674000  
 33690000  
 33692500  
 33632100  
 33632200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZ/19/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kampinos
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-115029   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 165-286751  z dnia:  27/08/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/08/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

..."W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy,
że zaoferowane przez niego w
przetargu leki są dopuszczone
do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają
aktualne świadectwa rejestracji,
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 06.09.2001r. - Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz.
13810, z późn. zm.) na załączniku
nr 7 do SIWZ i że świadectwa te
zostaną udostępnione na każde
żądanie Zamawiającego (nie
dotyczy produktów leczniczych
sprowadzanych w ramach importu
docelowego),
b) oświadczenie, że oferowane
produkty lecznicze posiadają
świadectwo rejestracji w kraju,
z którego produkty lecznicze

Powinno być:

..."W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą następujących
dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy,
że zaoferowane przez niego w
przetargu produkty lecznicze są
dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają
aktualne świadectwa rejestracji,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 06 września 2001r. - Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r.
Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.)
na załączniku nr 7 do SIWZ i że
świadectwa te zostaną udostępnione
na każde żądanie Zamawiającego
(nie dotyczy produktów leczniczych
sprowadzanych w ramach importu
docelowego),
b) oświadczenie, że oferowane
produkty lecznicze sprowadzane na
teren Rzeczpospolitej Polskiej,
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są sprowadzane. W przypadku
dostaw produktów leczniczych
sprowadzanych na import docelowy
stosowane będą przepisy art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z
późn. zm.) oraz 5 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia
2005 r. w sprawie sprowadzania z
zagranicy produktów leczniczych
nieposiadających pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu niezbędnych
dla ratowania życia lub zdrowia
pacjenta (Dz. U. z 2005 r. nr 70, poz.
636 z późn. zm.) na załączniku nr 8
do SIWZ - dotyczy pakietów: 21 i 22
c) oświadczenie Wykonawcy,
że posiada aktualne karty
charakterystyki zaoferowanych
produktów leczniczych i udostępni je
na każde żądanie Zamawiającego.
d) oświadczenie, ze zaoferowane
wyroby medyczne są dopuszczone
do obrotu i stosowania (zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. Nr
107 poz. 679) deklaracja zgodności
z wymaganiami zasadniczymi,
adekwatna do klasy oferowanego
wyrobu medycznego – (dotyczy
wyrobów medycznych) - na
załączniku nr 6 do SIWZ."...

w ramach importu docelowego, są
dopuszczone do obrotu i stosowania
na terytorium państw,
w których są produkowane,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r. Nr
126, poz. 1381, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie
sprowadzania z zagranicy produktów
leczniczych nieposiadających
pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu niezbędnych dla ratowania
życia lub zdrowia pacjenta (Dz. U. z
2005 r. nr 70, poz. 636 z późn. zm.)
na załączniku nr 8 do SIWZ - dotyczy
pakietów: 21 i 22
c) oświadczenie Wykonawcy,
że posiada aktualne karty
charakterystyki zaoferowanych
produktów leczniczych i udostępni je
na każde żądanie Zamawiającego.
d) oświadczenie, ze zaoferowane
wyroby medyczne są dopuszczone
do obrotu i stosowania (zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. Nr
107 poz. 679 ze zm.) deklaracja
zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, adekwatna do klasy
oferowanego wyrobu medycznego –
(dotyczy wyrobów medycznych) - na
załączniku nr 5 do SIWZ"...

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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