
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, 

Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, nr pok. 4, 
tel. 644-19-56, fax: 644-47-56

Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028
Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193 tys. EURO 

na:
„ Dostawę leków” ( ZP 3/2010 )

Przedmiot zamówienia: 
Dostawa leków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  określonym w załączniku nr 4 do 
SIWZ.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych produktów leczniczych powinien wynosić 
12 miesięcy od daty  dostawy.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zamówienia  mniejszej  niż  powyżej  określone  ilości 
produktów leczniczych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu produkty lecznicze muszą spełniać 
wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm)
 

W ogłoszeniu nr 2010/S 41-059977 z dnia 27/02/2010 jest:

1.Wysokość wadium: 90.428,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy czterysta dwadzieścia 
osiem złotych) płatne do terminu składania ofert na konto bankowe Zamawiającego w Deutsche 
Bank PBC S.A. O/Kraków 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002. Wadium może być wniesione 
w jednej z kilku form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

GRUPA KWOTA
WADIUM

GRUPA 7 2.545,00 zł
GRUPA 17 2.103,00 zł
GRUPA 22 18.324,00 zł

Powinno być:
Wysokość  wadium:  89.585,00  PLN  (słownie:  osiemdziesiąt  dziewięć  tysięcy  pięćset 
osiemdziesiąt pięć złotych) płatne do terminu składania ofert na konto bankowe Zamawiającego 
w Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002. Wadium może być 
wniesione  w jednej  z  kilku  form  określonych  w  art.  45  ust.  6  ustawy   Prawo  zamówień 
publicznych.

GRUPA KWOTA
WADIUM

GRUPA 7 2.353,00 zł
GRUPA 17 1.646,00 zł
GRUPA 22 16.165,00 zł
GRUPA 22 A 1.965,00 zł



2. Jest:
„Termin składania ofert : do dnia 09.04.2010    r. do godz. 11:00” 

powinno być:  do dnia 14.04.2010    r. do godz. 11:00

3.Jest:
„Miejsce i termin otwarcia ofert : w dniu 09.04.2010 r. o godz. 11:30 w Budynku Administracji 
Szpitala, Pawilon C, os. Na Skarpie 66, świetlica Szpitala.” 

powinno być: w dniu 14.04.2010 r. o godz. 11:30 w Budynku Administracji Szpitala, Pawilon C, 
os. Na Skarpie 66, świetlica Szpitala.

4. Jest:
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,
lub oświadczenie, że dla podjęcia działalności gospodarczej objętej zamówieniem nie jest 
wymagana koncesja lub zezwolenie.
Powinno być:
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 leczniczym,
• w przypadku Wykonawcy będącym podmiotem odpowiedzialnym lub przedstawicielem 
podmiotu  odpowiedzialnego  dokumenty  potwierdzające  status  podmiotu  (przedstawiciela 
podmiotu)  odpowiedzialnego  dla  oferowanego  produktu  leczniczego  zgodnie  z  w/w  ustawą, 
pozwolenie  na dopuszczenie  do obrotu produktu leczniczego,  a  w przypadku przedstawiciela 
podmiotu odpowiedzialnego także umowy, o której mowa w art. 37 ust 2 w/w ustawy. 

lub oświadczenie, że dla podjęcia działalności gospodarczej objętej zamówieniem nie jest 
wymagana koncesja lub zezwolenie.

Ogłoszenie  zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
22  marca 2010 r.
W momencie ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie ono 
wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego,  oraz  na  stronie  internetowej 
Szpitala.

Kraków, dnia 22 marca 2010 r.


