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DO – ZP    70/2014 Kraków, dnia 11.03.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 
kontrastów do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych i wkładów do strzykawki 

automatycznej „Medrad Vistron CT”” - nr sprawy ZP 10/2014

I. W oparciu o art.  38 ust.  4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w:

 SIWZ pkt. V A.   – modyfikuje się zapis, który otrzymuje brzmienie:
Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) (odpowiednio):
-  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  lub  koncesja  na  podjęcie  działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
- Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli  
Wykonawca jest wytwórcą,
- w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu 
zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu 
produktami leczniczymi.
Nie dotyczy Grupy 7

 SIWZ pkt. VII   – modyfikuje się zapis pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wkłady są w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez 
zamawiającego  wstrzykiwaczem  kontrastu  Vistron  CT  (nr  seryjny  54965)  i  które,  jako  w  pełni  
kompatybilne z w/w urządzeniem, nie spowodują usterek w jego działaniu, ani nie będą powodem 
jego uszkodzenia – dot. Grupa 7

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 17.03.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III. Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się 
wiążące.

IV. Pozostałe  warunki  określone  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  pozostają  bez 
zmian. 
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