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Ogłoszenie nr 313290 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.  
Namysłów:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 310921 - 2016 
Data: 20/09/2016 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 
16021646300000, ul. ul. Oleśnicka  4, 46100   Namysłów, woj. opolskie, tel. 77 40 40 248, 
faks 77 40 40 250.  
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl 
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w 
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych przez 
okres 13 miesięcy – szczegółowe wykazy leków różnych określają załączniki do formularza 
oferty o nazwie formularz cenowy. Ilości artykułów podane w formularzach cenowych – 
załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może 
zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do 
pełnych opakowań w górę). Zamówienie składa się z 9 części: 1) Dostawy leków różnych - 
część 1. 2) Dostawy leków różnych - część 2. 3) Dostawy leków różnych - część 3. 4) 
Dostawy leków różnych - część 4. 5) Dostawy leków różnych - część 5. 6) Dostawy leków 
różnych - część 6. 7) Dostawy leków różnych - część 7. 8) Dostawy leków różnych - część 8. 
9) Dostawy leków różnych - część 9. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 
Wykonawcy do dostarczenia próbek wybranych artykułów przed rozstrzygnięciem przetargu 
w ramach danej części. 3. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 
r., Nr 45, poz. 271), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 876) oraz posiadać świadectwo rejestracji w MZiOS. 4. Zamawiający, sukcesywnie w 
miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość 
artykułów, które należy dostarczyć). 5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne). 6. Dopuszcza 
się składania ofert częściowych. Liczba części: 9. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. 
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu 
zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 7. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 9. Zamawiający 
zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). 
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Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące 
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 10. Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie 11. Informacja 
o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a 
ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia. 12. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego (apteka 
przyszpitalna).  
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, 
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy 
leków różnych przez okres 13 miesięcy – szczegółowe wykazy leków różnych określają 
załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. Ilości artykułów podane w 
formularzach cenowych – załącznikach do formularza oferty służą do celów 
przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je 
przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę). Zamówienie składa się z 9 części: 
1) Dostawy leków różnych - część 1. 2) Dostawy leków różnych - część 2. 3) Dostawy leków 
różnych - część 3. 4) Dostawy leków różnych - część 4. 5) Dostawy leków różnych - część 5. 
6) Dostawy leków różnych - część 6. 7) Dostawy leków różnych - część 7. 8) Dostawy leków 
różnych - część 8. 9) Dostawy leków różnych - część 9. 3. Przedmiot zamówienia musi być 
dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. 
prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876) oraz posiadać świadectwo rejestracji w 
MZiOS. 4. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo 
ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). 5. Kody i 
nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 33600000-6 
(Produkty farmaceutyczne). 6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części: 9. 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów 
składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 7. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie 
przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 
9. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw 
(firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 
Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy 
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym 
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 10. Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i 
ofercie 11. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na 
podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na 
poczet wykonania zamówienia. 12. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego 
(apteka przyszpitalna).  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
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Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 28/09/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >  
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: Data: 29/09/2016, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania 
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w 
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski  
 


