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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126229487

Osoba do kontaktów: Urszula Gawin

E-mail: zpubl@szpital-zeromskiego.pl Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zeromski-
szpital.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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa leków

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

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych – grupa 34, 77, 91, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – grupa 21 poz. 1, 22 poz. 1, 41 
poz. 1-2, 89 poz. 1-3, 93, 94, 96, opakowań farmaceutycznych- grupa 80, 81, 82, 83, 
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zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do specyfikacji. Minimalny okres 
przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, opakowania farmaceutycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty 
dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowań 
farmaceutycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Produkty lecznicze zaoferowane przez 
Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Oferowane przez wykonawców 
w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii 
Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. 
posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy :
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, Iib, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne 
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Wykonawca oferując produkt leczniczy, 
wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego znajdujący się na liście leków 
refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 poz. 345 z późn. zm.). Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Dostawa leków do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33600000

Dodatkowe przedmioty 15511700

30199500

15882000

15500000

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)

ZP 6/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices

TED eSender

Login: ENOTICES_zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-029385 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 050-082523 z dnia: 11/03/2016 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

07/03/2016 (dd/mm/rrrr)

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:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zamiast:

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych – grupa 34, 77, 91, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego – grupa 21 poz. 1, 22 poz. 1, 41 poz. 1-2, 89 poz. 1-3, 93, 94, 96, opakowań 
farmaceutycznych- grupa 80,81, 82, 83, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowania farmaceutycznego powinien wynosić 
minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone 
powyżej ilości produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, opakowań farmaceutycznych w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Produkty 
lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). 
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, Iia, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne 
odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Wykonawca oferując produkt leczniczy, 
wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego znajdujący się na liście leków 
refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 poz. 345 z późn. zm.). Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

Powinno być:

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych – grupa 34, 77, 91, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego – grupa 21 poz.1, 22 poz. 1, 41 poz. 1-2, 89 poz. 1-3, 93, 94, 96, opakowań 
farmaceutycznych- grupa 80,81, 82, 83, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do 
specyfikacji. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowania farmaceutycznego powinien wynosić 
minimum 12 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem produktów do żywienia dojelitowego gdzie okres przydatności do
użycia będzie nie krótszy niż połowa terminu ważności dla danego produktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych w przypadku zmniejszenia się
jego zapotrzebowania z tym że Zamawiający zakupi minimum 50 % ilości produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, opakowań farmaceutycznych. 
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania 
wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 
z późn. zm.). Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą spełniać 



wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U.Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione 
organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa,IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych lub oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ust. 3 
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 
produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 
107 poz. 679 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te 
produkty do obrotu i stosowania. Wykonawca oferując produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi 
wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 345 z późn. zm.). 
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
opakowań farmaceutycznych do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Informacje o częściach zamówienia

Część nr 20 3) Wielkość lub zakres

Zamiast:

1 Simvastatin 20 mg tabl. powl. 8 400

2 Simvastatin 40 mg tabl. powl. 11 200

3 Simvastatin 80 mg tabl. powl. 168.

Powinno być:

1 Simvastatin 20 mg tabl. powl. 8 400

2 Simvastatin 40 mg tabl. powl. 11 200

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Informacje o częściach zamówienia

Część nr37 3) Wielkość lub zakres

Zamiast:

1 Cloxacillin 0,5 g fiol. 300

2 Cloxacillin 1 g fiol. 1 200.

Powinno być:

2 Cloxacillin 1 g fiol. 1 200.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

VI Informacje uzupełniające

Zamiast:



Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane dla oferowanego produktu 
leczniczego,/ W przypadku importu docelowego dostawca oświadcza, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z kraju, z którego jest sprowadzony, zgodnie z art. 4 ustawy z 
6.9.2001 Prawo farmaceutyczne., i /lub
2. Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o Wyrobach Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego); 
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego:I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa,IIb, III);
c) zgłoszenie/powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, i /lub
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne lub ustawy z 
20.5.2010 o Wyrobach Medycznych, i /lub Oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne 
dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
3. Oświadczenie, że dostarczy dokumenty o których mowa w pkt 1 i /lub w pkt 2 na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym terminie.

Powinno być:

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wydane dla oferowanego produktu 
leczniczego,/ W przypadku importu docelowego dostawca oświadcza, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z kraju, z którego jest sprowadzony, zgodnie z art. 4 ustawy z 
6.9.2001 Prawo farmaceutyczne., i /lub
2.Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) 
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego:I sterylna, I z funkcją pomiarową, Iia, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, lub odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ust. 3 
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w 
terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i /lub
d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 
lub ustawy z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych, Oświadczenie, że Wykonawca posiada inne odpowiednie, 
aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
3. Oświadczenie, że dostarczy dokumenty o których mowa w pkt 1 i /lub w pkt 2 na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym terminie.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

IV.3.4) Termin składania ofert lub o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

18/04/2016 Godzina: 10:30

Powinno być:

04/05/2016 Godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:



IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

18/04/2016 Godzina: 11:00

Powinno być:

04/05/2016 Godzina: 11:00

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: 6 kwietnia 2016r.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król 


