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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
"Poddębickie Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 16
Poddębice
99-200
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dominiak
Tel.: +48 438288235
E-mail: zamowienia@nzozpcz.pl
Faks: +48 438288255
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzozpcz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów lekowych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia"
Sp. z o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny: PCZ/ZP/3331/4/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów
lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 27 pakietów
w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym załącznik nr 2 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem
CPV: 33.60.00.00-6. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania
określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty,
stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do
obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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03/06/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PCZPODDEBICE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-059152
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 083-196517
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/04/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów
lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 27 pakietów w
ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym -załącznik
nr 2 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV:
33.60.00.00-6. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone
obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty,stwierdzające
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych w ramach programów
lekowych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, z podziałem na 28 pakietów w
ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo - cenowym -załącznik
nr 2 do SIWZ 3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV:
33.60.00.00-6. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone
obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty,stwierdzające
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i
używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - waga 95%
Termin płatności - 5%
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 019,90 PLN
Powinno być:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
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Cena - waga 95%
Termin płatności - 5%
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 280,00 PLN
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/06/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Nazwa: Pakiet nr 28 Część nr: 28; Dodatkowy kod lub kody CPV: 33600000; Miejsce świadczenia usług Kod
NUTS: PL714 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: "Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o.o., Apteka
Szpitalna, ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice, POLSKA; Opis zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarto w formularzu asortymentowo - cenowym, załączniku nr 2 do SIWZ;. Kryteria udzielenia
zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacji zamówienia; Szacunkowa wartość; Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:
nie; Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie; Informacja o
opcjach Opcje: nie; Informacja na temat katalogów elektronicznych; Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie; Informacje
dodatkowe: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - waga 95% Termin płatności - waga 5% Zamawiający
wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 739,90 PLN.

