
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. Młodości 10, nr pok. 102, 
tel. 622-94-87, fax: 644-47-56

Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028
Ogłasza zmianę ogłoszenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 

poniżej 193 tys. EURO na:
„ Dostawę środków kontrastowych” 

(ZP 9/2011) ” 

W ogłoszeniu nr 55744-2011 z dnia 28/03/2011 jest:

1. 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.), dotyczy 
hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (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  obowiązującymi 
przepisami, dotyczy hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
-  zezwolenie lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni 
farmaceutycznej,
-  zezwolenie  na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
-  w  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  skład  konsygnacyjny  -  zezwolenie  na  prowadzenie 
składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
lub  oświadczenie,  że  dla  podjęcia  działalności  gospodarczej  objętej  zamówieniem  nie  jest 
wymagana koncesja lub zezwolenie.

2. Jest: Termin składania ofert : do dnia 05.04.2011 r. do godz. 11:00. 
powinno być:  Termin składania ofert: do dnia 06.04.2011r. do godz. 11:00

3. Jest: Miejsce i termin otwarcia ofert : w dniu 05.04.2011 r. o godz. 11:30 w Szpitalu pokój nr 111, 
os. Młodości 10, 31-908 Kraków. 

powinno być: Miejsce i termin otwarcia ofert : w dniu 06.04.2011 r. o godz. 11:30 w Szpitalu pokój 
nr 111, os. Młodości 10, 31-908 Kraków. 
Ogłoszenie   zostało  zamieszczone  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień 
Publicznych

W  momencie  ukazania  się  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  zostanie  ono 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej Szpitala.

Kraków, dnia 04.04.2011 r.
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