
CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

Numer ogłoszenia: 81142 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69202 - 2014 data 03.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os.
Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1). 
 W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - 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):  1.  -  Zezwolenie  Głównego  Inspektora
Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności  gospodarczej  w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej,  2.  -  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  na  wytwarzanie  produktów
leczniczych,  jeżeli  Wykonawca  jest  wytwórcą,  3.  -  w  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  skład
konsygnacyjny - Zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego
Inspektora  Farmaceutycznego  w  zakresie  obrotu  produktami  leczniczymi.Ocena  spełniania  warunku
dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  W przypadku  gdy Wykonawca,  wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest
udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w
szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z
zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga  posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - 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):  1.  -  Zezwolenie  Głównego  Inspektora
Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności  gospodarczej  w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej,  2.  -  Zezwolenie  Głównego  Inspektora  Farmaceutycznego  na  wytwarzanie  produktów
leczniczych,  jeżeli  Wykonawca  jest  wytwórcą,  3.  -  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.  Ocena
spełniania  warunku  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  spełnia  -  nie  spełnia  W  przypadku  gdy
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na
wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
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do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin  składania  wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu  lub ofert:

11.03.2014. 
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 17.03.2014. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 
 W ogłoszeniu  jest: 6.  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,  jak również nie spowodują ryzyka  cofnięcia gwarancji  lub/i rękojmi - dot.
Grupa 7.

 W  ogłoszeniu  powinno  być: 6.  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. 

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl


