LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F14
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

AgnieszkaWronka
2018-161457
9.9.3
ENOTICES
EU
/
agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
/
/

1 / 15

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
ul. Rzgowska 281/289
Łódź
93 - 338
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sońta
Tel.: +48 422711754
E-mail: agnieszka.sonta@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iczmp.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
ZP/90/2018 - Dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”
Numer referencyjny: ZP/90/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33690000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla Instytutu „CZMP”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: AgnieszkaWronka
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-139582
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 181-409678
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/09/2018
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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.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 1
1. Amoxicillinum, tabl/draż/kaps 250 mg - 480 tabl/draż/kaps
2. Cefaclorum, granulat do p zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml, fl 75 ml - 8 fl.
3. Cefalexinum, granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml, fl. 60 ml - 60 fl.
4. Ceftazidimum, iniekcje domięśniowe i dożylne 250 mg, fiol.s.subst - 300 fiol.s.subst.
5. Chlorquinaldolum+Metronidazolum, tabl dopochwowe 100 mg+250 mg - 9 500 tabl dopochwowe
6. Clarithromycinum, inj 0,5g fiolka a 20 ml - 1 300 fiol.
7. Clarithromycinum, tabl/draż/kaps 500 mg - 2 800 tabl/draż/kaps
8. Doxycyclinum, tabl/draż/kaps 100 mg - 2 600 tabl/draż/kaps
9. Erythromycinum, iniekcje dożylne 300 mg, fiol.s.subst. - 4 500 fiol.s.subst.
10. Nystatinum, granulat do p. zawiesiny doustnej 100 000 j.m./1 ml. Flakon a 24 lub 28 ml. - 74 400 ml
11. Nystatinum, tabl dopochwowe 100 000 j.m. - 5 400 tabl dopochwow.
12. Phenoxymethylpenicillinum, tabl/draż/kaps 1500000 j.m. - 360 tabl/draż/kaps
13. Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum, iniekcje dożylne 480 mg/5 ml, amp. 5 ml - 2 600 amp.
Powinno być:
Pakiet nr 1
1. Amoxicillinum, tabl/draż/kaps 250 mg 480 tabl/draż/kaps
2. Cefaclorum, granulat do p zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml, fl 75 ml 8 fl.
3. Cefalexinum, granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml, fl. 60 ml 60 fl.
4. Chlorquinaldolum+Metronidazolum, tabl dopochwowe 100 mg+250 mg 9 500 tabl dopochwowe
5. Clarithromycinum, inj 0,5g fiolka a 20 ml 1 300 fiol.
6. Clarithromycinum, tabl/draż/kaps 500 mg 2 800 tabl/draż/kaps
7. Doxycyclinum, tabl/draż/kaps 100 mg 2 600 tabl/draż/kaps
8. Nystatinum, granulat do p. zawiesiny doustnej 100 000 j.m./1 ml. Flakon a 24 lub 28 ml. 74 400 ml
9. Nystatinum, tabl dopochwowe 100 000 j.m. 5 400 tabl dopochwow.
10. Phenoxymethylpenicillinum, tabl/draż/kaps 1500000 j.m. 360 tabl/draż/kaps
11. Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum, iniekcje dożylne 480 mg/5 ml, amp. 5 ml 2 600 amp.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 2
1. Atropina 1 % krople oczne - 48 but
2. Betaxololum, krople do oczu 2,5 mg/ml, fl. 5 ml - 8 fl.
3. Bisacodylum, czopki 10 mg, szt. - 3 000 czopek
4. Butylscopolaminum, czopki 10 mg, szt. - 3 800 czopek
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5. Calcifediolum, krople doustne 0,15 mg/ml, fl. 10 ml - 30 fl.
6. Calcii folinas tabl/draż/kaps 15 mg - 300 tabl/draż/kaps
7. Carbacholum, iniekcje wewnątrzgałkowe 0,15 mg/1,5 ml, fiol 1,5 ml - 72 fiol.
8. Carbo medicinalis, tabl/draż/kaps 200 mg - 12 000 tabl/draż/kaps
9. Chamomillae extractum fluidum, płyn na skórę i błony śluzowe, fl. 100 g - 60 fl.
10. Ciprofloxacin 0,3 % krople oczne - 90 but.
11. Clotrimazolum, tabl dopochwowe 100 mg - 9 600 tabl. dopochwowe
12. Codeinum+Guaiacolsulfonatum, tabl/draż/kaps 15 mg+300 mg - 480 tabl/draż/kaps
13. Cholecalciferolum, krople doustne 15000 j.m./ml, fl. 10 ml - 600 fl.
14. Collagenasum maść 1,2j./g a 20 g - 70 tuba
15. Desmopressinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 0,004 mg/1 ml, amp. 1 ml - 180 amp.
16. Desmopressinum, liofilizat doustny 60 mg tabletki - 240 tabl.
17. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 2 ml - 10 500 amp.
18. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 1 ml - 15 000 amp.
19. Dexamethasoni tabl. powlekane 1 mg - 1 000 tabl./draż./kaps.
20. Diclofenacum 0,05g + Misoprostolum 0,02 g tabl - 3 400 tabl.
21. "Dimeticonum, tabl/draż/kaps 50 mg
(Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Simeticonum 0,04 g)" - 4 500 tabl/draż/kaps
22. Diosmectitum, proszek do p. roztworu doustnego 3000 mg/sasz, sasz. - 6 000 sasz.
23. Distigmini bromidum, tabl/draż/kaps 5 mg - 60 tabl/draż/kaps
24. Erythromycinum maść oczna - 200 tubka
25. Estradiolum, tabl/draż/kaps 2 mg - 84 tabl/draż/kaps
26. Ethylis chloridum, aerozol, fl 70 g - 20 fl.
27. Fludrocortisonum, tabl/draż/kaps 0,1 mg - 500 tabl/draż/kaps
28. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 100 mg - 700 tabl/draż/kaps
29. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 300 mg - 1 200 tabl/draż/kaps
30. Oxytetracyclinum, maść 10 mg/g, tuba 10 g - 30 tuba
31. Hydroxizinum, iniekcje 100 mg/2 ml, amp. 2 ml - 2 000 amp.
32. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 10 mg - 6 000 tabl/draż/kaps
33. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 25 mg - 10 000 tabl/draż/kaps
34. Inosinum pranobexum, tabl/draż/kaps 500 mg - 1 000 tabl/draż/kaps
35. Kalii carbonas+Kalii chloridum, granulat musujący 782 mg K+/3 g, sasz. 3 g - 300 sasz.
36. Lodoxamidum, krople do oczu 1 mg/ml, fl. 5 ml - 8 fl.
37. Magnesii hydroaspartas, tabl/draż/kaps 300 mg - 90 000 tabl/draż/kaps
38. Medroxyprogesteronum, tabl/draż/kaps 10 mg - 300 tabl/draż/kaps
39. Mesalazinum, tabl o przedłużonym uwalnianiu 500 mg - 900 tabl. o przedłużonym uwalnianiu
40. Mupirocinum, maść 20 mg/g, tuba 15 g - 200 tuba
41. Neomycinum, maść do oczu 5 mg/g, tuba 3 g - 200 tuba
42. Neostigminum, iniekcje 0,5 mg/1 ml, amp. 1 ml - 12 000 amp.
43. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 10 mg - 900 tabl/draż/kaps
44. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 20 mg - 900 tabl/draż/kaps
45. Ornithinum, tabl/draż/kaps 150 mg + cholini - 1 900 tabl/draż/kaps
46. Paracetamolum, syrop 120 mg/5 ml, fl. 150 ml - 300 fl.
47. Phenytoinum, iniekcje 250 mg/5 ml, amp. 5 ml - 520 amp.
48. Pilocarpina 2 % krople oczne - 60 but.
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49. Preparat roślinny złożony z wyciągiem z owocu głogu i korzenia waleriany typu Neospasmina, syrop, fl 150g
- 100 fl.
50. Promethazinum, syrop 5 mg/5 ml, fl. 150 ml - 50 fl.
51. Promethazinum, tabl/draż/kaps 10 mg - 8 600 tabl/draż/kaps
52. Promethazinum, tabl/draż/kaps 25 mg - 5 800 tabl/draż/kaps
53. Protaminum sulfuricum amp. - 1 200 amp.
54. Propafenonum, iniekcje dożylne 70 mg/20 ml, amp. 20 ml - 75 amp.
55. Propafenonum 150 mg tabl - 1 000 tabl
56. Racecatodrilum, granulat do p. zawiesiny doustnej 10 mg, sasz. - 160 sasz.
57. Roztwór z macrogolum do oczyszczania jelit przed koloskopią lub operacją, proszek do p.
roztworudoustnego, torebki 74 g - 4 800 torebka
58. Spironolactonum, tabl/draż/kaps 25 mg - 18 000 tabl/draż/kaps
Pakiet zawiera jeszcze 15 pozycji asortymentowych opisanych w SIWZ.
Powinno być:
Pakiet nr 2
1. Atropina 1% krople oczne 48 but
2. Betaxololum, krople do oczu 2,5 mg/ml, fl. 5 ml 8 fl.
3. Bisacodylum, czopki 10 mg, szt. 3 000 czopek
4. Butylscopolaminum, czopki 10 mg, szt. 3 800 czopek
5. Calcifediolum, krople doustne 0,15 mg/ml, fl. 10 ml 30 fl.
6. Calcii folinas tabl/draż/kaps 15 mg 300 tabl/draż/kaps
7. Carbacholum, iniekcje wewnątrzgałkowe 0,15 mg/1,5 ml, fiol 1,5 ml 72 fiol.
8. Carbo medicinalis, tabl/draż/kaps 200 mg 12 000 tabl/draż/kaps
9. Chamomillae extractum fluidum, płyn na skórę i błony śluzowe, fl. 100 g 60 fl.
10. Ciprofloxacin 0,3 % krople oczne 90 but.
11. Clotrimazolum, tabl dopochwowe 100 mg 9 600 tabl. dopochwowe
12. Codeinum+Guaiacolsulfonatum, tabl/draż/kaps 15 mg+300 mg 480 tabl/draż/kaps
13. Cholecalciferolum, krople doustne 15000 j.m./ml, fl. 10 ml 600 fl.
14. Collagenasum maść 1,2j./g a 20 g 70 tuba
15. Desmopressinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 0,004 mg/1 ml, amp. 1 ml 180 amp.
16. Desmopressinum, liofilizat doustny 60 mg tabletki 240 tabl.
17. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 2 ml 10 500 amp.
18. Dexamethasoni phospas 4mg/ml inj. ampułki a 1 ml 15 000 amp.
19. Dexamethasoni tabl. powlekane 1 mg 1 000 tabl./draż./kaps.
20. Diclofenacum 50 mg + Misoprostolum 0,2 mg tabl 3 400 tabl.
21. "Dimeticonum, tabl/draż/kaps 50 mg
(Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Simeticonum 0,04 g)" 4 500 tabl/draż/kaps
22. Diosmectitum, proszek do p. roztworu doustnego 3000 mg/sasz, sasz. 6 000 sasz.
23. Distigmini bromidum, tabl/draż/kaps 5 mg 60 tabl/draż/kaps
24. Erythromycinum maść oczna 200 tubka
25. Estradiolum, tabl/draż/kaps 2 mg 84 tabl/draż/kaps
26. Ethylis chloridum, aerozol, fl 70 g 20 fl.
27. Fludrocortisonum, tabl/draż/kaps 0,1 mg 500 tabl/draż/kaps
28. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 100 mg 700 tabl/draż/kaps
29. Gabapentinum, tabl/draż/kaps 300 mg 1 200 tabl/draż/kaps
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30. Oxytetracyclinum, maść 10 mg/g, tuba 10 g 30 tuba
31. Hydroxizinum, iniekcje 100 mg/2 ml, amp. 2 ml 2 000 amp.
32. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 10 mg 6 000 tabl/draż/kaps
33. Hydroxizinum, tabl/draż/kaps 25 mg 10 000 tabl/draż/kaps
34. Inosinum pranobexum, tabl/draż/kaps 500 mg 1 000 tabl/draż/kaps
35. Kalii carbonas+Kalii chloridum, granulat musujący 782 mg K+/3 g, sasz. 3 g 300 sasz.
36. Magnesii hydroaspartas, tabl/draż/kaps 300 mg 90 000 tabl/draż/kaps
37. Medroxyprogesteronum, tabl/draż/kaps 10 mg 300 tabl/draż/kaps
38. Mesalazinum, tabl o przedłużonym uwalnianiu 500 mg 900 tabl. o przedłużonym uwalnianiu
39. Mupirocinum, maść 20 mg/g, tuba 15 g 200 tuba
40. Neomycinum, maść do oczu 5 mg/g, tuba 3 g 200 tuba
41. "Neostigminum, iniekcje 0,5 mg/1 ml, amp. 1 ml
Zamawiający dopuszcza lek sprowadzany na czasowe pozwolenie Ministra Zdrowia." 12 000 amp.
42. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 10 mg 900 tabl/draż/kaps
43. Nitrendipinum, tabl/draż/kaps 20 mg 900 tabl/draż/kaps
44. Paracetamolum, syrop 120 mg/5 ml, fl. 150 ml 300 fl.
45. Phenytoinum, iniekcje 250 mg/5 ml, amp. 5 ml 520 amp.
46. Pilocarpina 2% krople oczne 60 but.
47. Preparat roślinny złożony z wyciągiem z owocu głogu i korzenia waleriany typu Neospasmina, syrop, fl 150
g 100 fl.
48. Promethazinum, syrop 5 mg/5 ml, fl. 150 ml 50 fl.
49. Promethazinum, tabl/draż/kaps 10 mg 8 600 tabl/draż/kaps
50. Promethazinum, tabl/draż/kaps 25 mg 5 800 tabl/draż/kaps
51. Protaminum sulfuricum amp. 1 200 amp.
52. Propafenonum, iniekcje dożylne 70 mg/20 ml, amp. 20 ml 75 amp.
53. Propafenonum 150 mg tabl 1 000 tabl
54. Racecatodrilum, granulat do p. zawiesiny doustnej 10 mg, sasz. 160 sasz.
55. Roztwór z macrogolum do oczyszczania jelit przed koloskopią lub operacją, proszek do p. roztworu
doustnego, torebki 74 g 4 800 torebka
56. Spironolactonum, tabl/draż/kaps 25 mg 18 000 tabl/draż/kaps
57. Sulfacetamidum+Hydroxyethylcellulosum, krople do oczu 100+2,5 mg/ml, fl. 5 ml 20 fl.
Pakiet zawiera jeszcze 14 pozycji asortymentowych opisanych w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 5
1. Acidum tranexamicum, tabl/draż/kaps 500 mg - 2 000 tabl/draż/kaps
2. Bisoprololum, tabl/draż/kaps 10 mg - 3 000 tabl/draż/kaps
3. Bisoprololum, tabl/draż/kaps 5 mg - 3 000 tabl/draż/kaps
4. Dinoprostum, iniekcje 5 mg/1 ml, amp. 1 ml - 60 amp.
5. Drotaverinum, iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne 40 mg/2 ml, amp. 2 ml - 6 750 amp.
6. Insulina analogowa długodziałająca glargina roztw. do wstrzyknięcia, 300 j.m/ml a 1,5 ml - 40 szt.
7. Natrium valproicum, iniekcje dożylne 400 mg, fiol.s.subst. +rozp. - 700 fiol.s.subst. +rozp.
8. Polystyrenii sulphonas, proszek, poj. 300 g - 9 poj.
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Powinno być:
Pakiet nr 5
1. Acidum tranexamicum, tabl/draż/kaps 500 mg 2 000 tabl/draż/kaps
2. Dinoprostum, iniekcje 5 mg/1 ml, amp. 1 ml 60 amp.
3. Drotaverinum, iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne 40 mg/2 ml, amp. 2 ml 6 750 amp.
4. Insulina analogowa długodziałająca glargina roztw. do wstrzyknięcia, 300 j.m/ml a 1,5 ml 40 szt.
5. Natrium valproicum, iniekcje dożylne 400 mg, fiol.s.subst. +rozp. 700 fiol.s.subst. +rozp.
6. Polystyrenii sulphonas, proszek, poj. 300 g 9 poj.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Carboplatinum, iniekcje dożylne (600 mg/60 ml - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.
Trwałośćkoncentratu po nakłuciu fiolki 72 h w temperatrurze do 25oC, wlewu o steżęniu 0,4-2mg/ml w
5 % roztworzeglukozy 72h w temperaturze 15-25oC, lub 600 mg/60 ml - trwałość wlewu do 24 godzin w
temperaturze 2-8oC,chyba, że przygotowanie nastapiło w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach
aseptycznych. Fiolka 60 ml -500 fiolka
2. Fenoterolum, aerozol wziewny 0,1 mg/dawkę, poj. 10 ml - 30 poj.
3. Methotrexatum, iniekcje 50 mg/5 ml, fiol. 5 ml - 250 fiol
4. Salbutamolum, aerozol wziewny 0,1 mg/dawkę, poj. 200 dawek - 10 poj.
5. Salbutamolum, płyn do inhalacji 2,5 mg/2,5 ml, amp. 2,5 ml - 3 000 amp.
6. Tamoxifenum 20 mg tabl. do stosowania w ramach procedur chemioterapii - 30 000 tabl.
Powinno być:
Pakiet nr 8
1. Carboplatinum, iniekcje dożylne (600 mg/60 ml - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Trwałość
koncentratu po nakłuciu fiolki 72 h w temperatrurze do 25°C, wlewu o steżęniu 0,4-2mg/ml w 5% roztworze
glukozy 72h w temperaturze 15-25°C, lub 600 mg/60 ml - trwałość wlewu do 24 godzin w temperaturze 2-8°C,
chyba, że przygotowanie nastapiło w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Fiolka 60 ml
500 fiolka
2. Fenoterolum, aerozol wziewny 0,1 mg/dawkę, poj. 10 ml 30 poj.
3. Salbutamolum, aerozol wziewny 0,1 mg/dawkę, poj. 200 dawek 10 poj.
4. Tamoxifenum 20 mg tabl. do stosowania w ramach procedur chemioterapii 30 000 tabl.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 9
1. Acidum aceticum+Consolidae tinctura, płyn na skórę 4 g+96 g/100 g, fl. 100 ml - 20 fl.
2. Acidum boricum+Ethacridinum, tabl do p. roztworu antyseptycznego 40 mg+100 mg - 50 tabl. do p. roztworu
3. Acidum ursodeoxycholicum 250 mg, tabl. - 12 000 tabl/draż/kaps
4. Alfacalcidolum, tabl/draż/kaps 0,25 mcg - 1 000 tabl/draż/kaps
5. Ambroxolum, płyn do inhalacji 7,5 mg/ml, fl. 100 ml - 135 fl.
6. Ambroxolum, syrop 15 mg/5 ml, fl. 120 ml - 120 fl.
7. Antazolinum+Naphazolinum+Acidum boricum, krople do oczu 5 mg+0,25 mg+15 mg/ml, fl 10 ml - 9 fl.
8. Caffeinum roztw. do inj 20mg/ml a 1ml - 800 amp.
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9. Carbetocinum, iniekcje dożylne 0,1 mg/1 ml, amp. 1 ml - 1 800 amp.
10. Glyceryli trinitras, aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg, poj. 11 g (200 dawek) - 10 poj.
11. Glyceryli trinitras, iniekcje dożylne 10 mg/5 ml, amp 5 ml - 800 amp.
12. Glyceryli trinitras, maść 20 mg/g, tuba 30 g - 40 tuba
13. Lidocainum, iniekcje dożylne lub dotkankowe 20 mg/5 ml, amp. 5 ml - 1 500 amp.
14. Vaccinum tetani adsorbatum, iniekcje podskórne 40 jm/0,5 ml, amp 0,5 ml - 85 amp.
Powinno być:
Pakiet nr 9
1. Acidum aceticum+Consolidae tinctura, płyn na skórę 4 g+96 g/100 g, fl. 100 ml 20 fl.
2. Acidum boricum+Ethacridinum, tabl do p. roztworu antyseptycznego 40 mg+100 mg 50 tabl. do p. roztworu
3. Acidum ursodeoxycholicum 250 mg, tabl. 12 000 tabl/draż/kaps
4. Alfacalcidolum, tabl/draż/kaps 0,25 mcg 1 000 tabl/draż/kaps
5. Ambroxolum, płyn do inhalacji 7,5 mg/ml, fl. 100 ml 135 fl.
6. Ambroxolum, syrop 15 mg/5 ml, fl. 120 ml 120 fl.
7. Antazolinum+Naphazolinum+Acidum boricum, krople do oczu 5 mg+0,25 mg+15 mg/ml, fl 10 ml 9 fl.
8. Caffeinum roztw. do inj 20mg/ml a 1ml 800 amp.
9. Carbetocinum, iniekcje dożylne 0,1 mg/1 ml, amp. 1 ml 1 800 amp./fiol.
10. Glyceryli trinitras, aerozol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg, poj. 11 g (200 dawek) 10 poj.
11. Glyceryli trinitras, maść 20 mg/g, tuba 30 g 40 tuba
12. Lidocainum, iniekcje dożylne lub dotkankowe 20 mg/ml, amp. 5 ml 1 500 amp.
13. Vaccinum tetani adsorbatum, iniekcje podskórne 40 jm/0,5 ml, amp 0,5 ml 85 amp.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 10
1. Ketaminum, iniekcje dożylne 200 mg/20 ml, fiol. 20 ml - 800 fiol.
2. Ketaminum, iniekcje dożylne 500 mg/10 ml, fiol 10 ml - 1 900 fiol.
3. Methylprednisolonum, iniekcje dotkankowe 40 mg/1 ml, fiol. 1 ml - 800 fiol.
4. Linezolid, rozt.do infuzji 2mg/ml x 1 worek 300ml - 600 worek
5. Clindamycinum, tabl/draż/kaps 150 mg - 1 600 tabl/draż/kaps
6. Heparyna drobnocząsteczkowa iniekcje stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej w okresie okołooperacyjnym przy niskim i umiarkowanym ryzyku ŻChZZ: Dalteparinum natricum 2500 j.m. s-amp. 0,2 ml 10000 s-amp.
7. Heparyna drobnocząsteczkowa iniekcje stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej w okresie okołooperacyjnym przy niskim i umiarkowanym ryzyku ŻChZZ: Dalteparinum natricum 5000 j.m. S-amp. 0,2 ml 40000 s-amp.
Powinno być:
Pakiet nr 10
1. Ketaminum, iniekcje dożylne 200 mg/20 ml, fiol. 20 ml 800 fiol.
2. Ketaminum, iniekcje dożylne 500 mg/10 ml, fiol 10 ml 1 900 fiol.
3. Methylprednisolonum hemisccinate, iniekcje dotkankowe 40 mg/1 ml, fiol. 1 ml 800 fiol.
4. Clindamycinum, tabl/draż/kaps 150 mg 1 600 tabl/draż/kaps
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 11
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 11
1. Amphotericinum B, iniekcje dożylne 50 mg, fiol. - 30 fiol.
2. Betamethasonum, iniekcje 4 mg/1 ml, amp. 1 ml - 15 000 amp.
3. Budesonide amp.lub fiol. do nebulizacji 500 mcg/ml - 8 000 amp./fiol.
4. Dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu) w kapsułkach twardych 110 mg - 180 tabl./draż./
kaps.
5. Dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu) w kapsułkach twardych 150 mg - 360 tabl./draż./
kaps.
6. Dexamethasoni phospas, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ ml. w amp. lub fiol. po 1 ml. Lek, stosowane
wramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań. - 10 000 amp./fiol.
7. Doxazosinum, tabl/draż/kaps 1 mg - 3 600 tabl/draż/kaps
8. Doxazosinum, tabl/draż/kaps 2 mg - 1 500 tabl/draż/kaps
9. Fluticasonum, aerozol wziewny 0,05 mg/dawkę, poj 120 dawek - 30 poj.
10. Glucosum, iniekcje dożylne 200 mg/ml, amp. 10 ml - 1 500 amp.
11. Glucosum, iniekcje dożylne 400 mg/ml, amp. 10 ml - 3 000 amp.
12. Kalii chloridum, tabl retard 750 mg - 9 000 tabl retard
13. Mivacurii chloridum, iniekcje dożylne 10 mg/5 ml, amp. 5 ml - 800 amp.
14. Natrii dihydrophosphas+Natrii hydrophosphas, płyn doodbytniczy/roztwór do wlewu doodbytniczego 14-16 g
+5-6 g/100 ml, fl. 150 ml - 6 400 fl.
15. Phenylbutazonum, czopki 250 mg, szt. - 1 800 czopek
16. Phenylbutazonum, maść 50 mg/g, tuba 30 g - 100 tuba
17. Protaminum, iniekcje dożylne 50 mg/5 ml lub 5000 jm/5 ml, amp 5 ml - 600 amp.
18. Sildenafilum, tabl/draż/kaps 100 mg - 3 600 tabl/draż/kaps
19. Tianeptinum, tabl/draż/kaps 12,5 mg - 1 200 tabl/draż/kaps
20. Thrombinum + Fibrinogenum 2 j.m.+5,5 mg, gąbka lecznicza, sterylna 4,8cmx4,8cmx0,5cm, szt. - 300 szt.
Powinno być:
Pakiet nr 11
1. Amphotericinum B, iniekcje dożylne 50 mg, fiol. 30 fiol.
2. Betamethasonum, iniekcje 4 mg/1 ml, amp. 1 ml 15 000 amp.
3. "Budesonide amp.lub fiol. do nebulizacji 500 mcg/ml
Zamawiający dopuszcza lek w postaci - pojemnik plastikowy" 8 000 amp./fiol.
4. Dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu) w kapsułkach twardych 110 mg 180 tabl./draż./kaps.
5. Dabigatran (eteksylan dabigatranu w postaci mesylanu) w kapsułkach twardych 150 mg 360 tabl./draż./kaps.
6. Doxazosinum, tabl/draż/kaps 1 mg 3 600 tabl/draż/kaps
7. Doxazosinum, tabl/draż/kaps 2 mg 1 500 tabl/draż/kaps
8. Fluticasonum, aerozol wziewny 0,05 mg/dawkę, poj 120 dawek 30 poj.
9. Glucosum, iniekcje dożylne 200 mg/ml, amp. 10 ml 1 500 amp.
10. Glucosum, iniekcje dożylne 400 mg/ml, amp. 10 ml 3 000 amp.
11. Kalii chloridum, tabl retard 750 mg 9 000 tabl retard
12. Mivacurii chloridum, iniekcje dożylne 10 mg/5 ml, amp. 5 ml 800 amp.
13. Natrii dihydrophosphas+Natrii hydrophosphas, płyn doodbytniczy/roztwór do wlewu doodbytniczego 14-16 g
+5-6 g/100 ml, fl. 150 ml 6 400 fl.
14. Phenylbutazonum, czopki 250 mg, szt. 1 800 czopek
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15. Phenylbutazonum, maść 50 mg/g, tuba 30 g 100 tuba
16. Protaminum, iniekcje dożylne 50 mg/5 ml lub 5000 jm/5 ml, amp 5 ml 600 amp.
17. Sildenafilum, tabl/draż/kaps 100 mg 3 600 tabl/draż/kaps
18. Tianeptinum, tabl/draż/kaps 12,5 mg 1 200 tabl/draż/kaps
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 12
1. Fibrynogenum, iniekcje dożylne 1 g, fiol.s.subst. + rozp. - 320 fiol.s.subst.
2. Ibuprofenum, iniekcje dożylne 10 mg/2 ml, amp 2 ml - 600 amp/fiol
3. Antithrombinum III, iniekcje dożylne 500 j.m., fiol s.subst.+rozp.10 ml - 450 fiol.s.subst. +rozp.
Powinno być:
Pakiet nr 12
1. Fibrynogenum, iniekcje dożylne 1 g , fiol.s.subst. + rozp. 320 fiol.s.subst.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 15
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 15
1. Dexmedetomidinum [0,1 mg/ml] x 1 amp.a 2 ml - 2 000 amp.
2. Dexmedetomidinum [0,1 mg/ml] x 1 fiol.a 10 ml - 30 fiol.
3. Diazepamum, iniekcje dożylne i domięśniowe 10 mg/2 ml, amp. 2 ml - 20 000 amp.
4. Diazepamum, tabl/draż/kaps 2 mg - 1 400 tabl/draż/kaps
5. Diazepamum, tabl/draż/kaps 5 mg - 1 000 tabl/draż/kaps
6. Diazepamum, wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml, wlewka 2,5 ml - 90 wlewka
7. Diazepamum, wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml, wlewka 2,5 ml - 200 wlewka
8. Diazepamum, zawiesina doustna 2 mg/5 ml, fl. 100 g - 100 fl.
9. Fentanyl system transdermalny 25 mcg/h - 50 plaster
10. Midazolamum, iniekcje dożylne 1 mg/1 ml, amp. 5 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną - 23 000 amp.
11. Midazolamum, iniekcje dożylne 5 mg/1 ml, amp. 1 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną - 6 600 amp.
12. Midazolamum, iniekcje dożylne 5 mg/1 ml, amp. 3 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną - 3 000 amp.
13. Midazolamum, iniekcje dożylne 50 mg/10 ml, amp. 10 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną - 350 amp
14. Nalbuphinum, iniekcje dożylne, domięśniowe i podskórne 20 mg/2 ml, amp. 2 ml - 800 amp.
15. Nitrazepamum, tabl/draż/kaps 5 mg - 80 tabl/draż/kaps
16. Phenobarbitalum, tabl/draż/kaps 15 mg - 7 000 tabl/draż/kaps
17. Sufentanilum 5mcg/ 10ml - 120 amp.
Powinno być:
Pakiet nr 15
1. Diazepamum, iniekcje dożylne i domięśniowe 10 mg/2 ml, amp. 2 ml 20 000 amp.
2. Diazepamum, tabl/draż/kaps 2 mg 1 400 tabl/draż/kaps
3. Diazepamum, tabl/draż/kaps 5 mg 1 000 tabl/draż/kaps
4. Diazepamum, wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml, wlewka 2,5 ml 90 wlewka
5. Diazepamum, wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml, wlewka 2,5 ml 200 wlewka
6. Diazepamum, zawiesina doustna 2 mg/5 ml, fl. 100 g 100 fl.
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7. Fentanyl system transdermalny 25 mcg/h 50 plaster
8. Midazolamum, iniekcje dożylne 1 mg/1 ml, amp. 5 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną 23 000 amp.
9. Midazolamum, iniekcje dożylne 5 mg/1 ml, amp. 1 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną 6 600 amp.
10. Midazolamum, iniekcje dożylne 5 mg/1 ml, amp. 3 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną 3 000 amp.
11. Midazolamum, iniekcje dożylne 50 mg/10 ml, amp. 10 ml, stabilny w mieszaninie z morfiną 350 amp
12. Nalbuphinum, iniekcje dożylne, domięśniowe i podskórne 20 mg/2 ml, amp. 2 ml 800 amp.
13. Nitrazepamum, tabl/draż/kaps 5 mg 80 tabl/draż/kaps
14. Phenobarbitalum, tabl/draż/kaps 15 mg 7 000 tabl/draż/kaps
15. Sufentanilum 5mcg/ 10ml 120 amp.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 16
1. Aciclovirum 0,250g, prosz.do sp.rozt.infuz. x 1 fiol. Lek wskazany u noworodków i niemowląt. - 7 000 fiolka
2. Aluminii acetotartras, tabl/draż/kaps 1000 mg - 1 200 tabl/draż/kaps
3. Ambroxolum, iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne 15 mg/2 ml, amp. 2 ml. Wskazany u dzieci poniżej
2roku życia. - 8 000 amp.
4. Amoxicillinum+Acidum clavulanicum, 0,6 g fiolka - 20 000 fiol
5. Amoxicillinum+Acidum clavulanicum, 1,2 g fiolka - 35 000 fiol
6. Amoxicillinum+Acidum clavulanicum, proszek do p. zawiesiny/roztworu doustnego 457 mg/5 ml, fl. 70 ml -200
fl.
7. Cefuroximum, tabl/draż/kaps 250 mg - 1 200 tabl/draż/kaps
8. Cefuroximum, tabl/draż/kaps 500 mg - 2 000 tabl/draż/kaps
9. Clindamycinum, iniekcje domięśniowe i dożylne 300 mg/2 ml, amp. 2 ml - 4 200 amp.
10. Dobutaminum, iniekcje dożylne 250 mg, fiol.s.subst. - 1 200 fiol.s.subst.
11. Ferrum hydroxidum polymaltosum, iniekcje domięśniowe 100 mg Fe+++/2 ml, amp. 2 ml - 1 500 amp.
12. Filgrastimum, iniekcje 48 000 000 j.m./1 ml, amp.-strzyk. 1 ml - 40 amp-strz
13. Piperacillinum+Tazobactamum, iniekcje dożylne 4000+500 mg, but.s.subs - 600 but./fiol.s.subst.
14. Propofolum emulsja, iniekcje dożylne 200 mg/20 ml, fiol. 20 ml - 25 000 fiol
15. Teicoplaninum, iniekcje domięśniowe i dożylne 200 mg, fiol.s.subst.+rozp. - 300 fiols.subst.+rozp.
16. Teicoplaninum, iniekcje domięśniowe i dożylne 400 mg, fiol.s.subst.+rozp. - 100 fiol.s.subst.+rozp.
17. Vancomycinum, iniekcje dożylne 1000 mg, fiol.s.subst., wskazanie do stosowania doustnego 400fiol.s.subst.
18. Vancomycinum, iniekcje dożylne 500 mg, fiol.s.subst., wskazanie do stosowania doustnego - 5
000fiol.s.subst.
Powinno być:
Pakiet nr 16
1. Aciclovirum 0,250g , prosz.do sp.rozt.infuz. x 1 fiol. Lek wskazany u noworodków i niemowląt. 7 000 fiolka
2. Aluminii acetotartras, tabl/draż/kaps 1000 mg 1 200 tabl/draż/kaps
3. Ambroxolum, iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne 15 mg/2 ml, amp. 2 ml. Wskazany u dzieci poniżej 2
roku życia. 8 000 amp.
4. Amoxicillinum+Acidum clavulanicum, proszek do p. zawiesiny/roztworu doustnego 457 mg/5 ml, fl. 70 ml 200
fl.
5. Cefuroximum, tabl/draż/kaps 250 mg 1 200 tabl/draż/kaps
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6. Cefuroximum, tabl/draż/kaps 500 mg 2 000 tabl/draż/kaps
7. Clindamycinum, iniekcje domięśniowe i dożylne 300 mg/2 ml, amp. 2 ml 4 200 amp.
8. Dobutaminum, iniekcje dożylne 250 mg, fiol.s.subst. 1 200 fiol.s.subst.
9. Ferrum hydroxidum polymaltosum, iniekcje domięśniowe 100 mg Fe+++/2 ml, amp. 2 ml 1 500 amp.
10. Filgrastimum, iniekcje 48 000 000 j.m./1 ml, amp.-strzyk. 1 ml 40 amp-strz
11. Piperacillinum+Tazobactamum, iniekcje dożylne 4000+500 mg, but.s.subs 600 but./fiol.s.subst.
12. Propofolum emulsja, iniekcje dożylne 200 mg/20 ml, fiol. 20 ml 25 000 fiol/amp.
13. Vancomycinum, iniekcje dożylne 1000 mg, fiol.s.subst. , wskazanie do stosowania doustnego 400
fiol.s.subst.
14. Vancomycinum, iniekcje dożylne 500 mg, fiol.s.subst. , wskazanie do stosowania doustnego 5 000
fiol.s.subst.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 17
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 17
1. Ephedrinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 25 mg/1 ml, amp. 1 ml - 5 250 fiol.
2. Kalii chloridum, iniekcje dożylne 150 mg/ml, fiol. 20 ml - 10 000 fiol.
3. Lidocainum, żel znieczulający 20 mg/g, tuba 30 g z kaniulą A - 600 tuba
4. Lidocainum, żel znieczulający 20 mg/g, tuba 30 g z kaniulą U - 200 tuba
5. Ropivacainum roztw. do wstrzykiwań 0,01 g/ml a 10 ml. - 1 200 amp.
Powinno być:
Pakiet nr 17
1. Ephedrinum, iniekcje domięśniowe i podskórne 25 mg/1 ml, amp. 1 ml 5 250 fiol.
2. Kalii chloridum, iniekcje dożylne 150 mg/ml, fiol. 20 ml 10 000 fiol./amp.
3. Lidocainum, żel znieczulający 20 mg/g, tuba 30 g z kaniulą A 600 tuba
4. Lidocainum, żel znieczulający 20 mg/g, tuba 30 g z kaniulą U 200 tuba
5. Ropivacainum roztw. do wstrzykiwań 0,01 g/ml a 10 ml. 1 200 amp.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 20
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 20
1. Ferri hydroxidum dextranum 0,05 g Fe 3+/ml a 2 ml - 200 amp.
2. Ferrum isomaltosodium 0,1 Fe 3+/ml a 2 ml - 500 amp.
5. Oxytocinum, iniekcje domięśniowe i dożylne 5 j.m./1 ml, amp. 1 ml (ampułki do przechowywania
wtemperaturze pokojowej) - 18 000 amp.
6. Somatostatinum, iniekcje dożylne 3 mg, fiol.s.subst.+rozp. 1 ml - 200 fiol.s.subst.
Powinno być:
Pakiet nr 20
1. Ferri hydroxidum dextranum 0,05 g Fe 3+/ml a 2 ml 200 amp.
2. Ferrum isomaltosodium 0,1 Fe 3+/ml a 2 ml 500 amp.
3. Oxytocinum, iniekcje domięśniowe i dożylne 5 j.m./1 ml, amp. 1 ml (ampułki do przechowywania w
temperaturze pokojowej) 18 000 amp.
4. "Somatostatinum, iniekcje dożylne 3 mg, fiol.s.subst.+rozp. 1 ml

12 / 15

Zamawiający dopuszcza lek w postaci ampułek." 200 fiol.s.subst.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 21
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 21
1. Metamizolum natricum, iniekcje 1000 mg/2 ml, amp. 2 ml, od 3 miesiaca życia - 10 000 amp.
2. Metamizolum natricum, iniekcje 2500 mg/5 ml, amp. 5 ml, od 3 miesiaca zycia - 12 000 amp.
Powinno być:
Pakiet nr 21
1. Metamizolum natricum, iniekcje 1000 mg/2 ml, amp. 2 ml, od 3 miesiaca życia 10 000 amp.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 26
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Pakiet nr 26
1. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 100 ml - 200 but.
2. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 200 ml - 150 but.
3. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 500 ml - 100 but.
4. Gadoteridolum, iniekcje dożylne 279,3 mg/ml, fiol.20 ml - 500 fiol.
Powinno być:
Pakiet nr 26
1. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 100 ml 200 but.
2. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 200 ml 150 but.
3. Ioversolum 741 mg/ml. Zawartość jodu 350 mg/ml. Osmolarność 780 mOsm/kg. Butelka po 500 ml 100 but.
4. Gadoteridolum, iniekcje dożylne 279,32 mg/ml, fiol.20 ml 500 fiol.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
I. Podstawy Wykluczenia:
Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wformie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowi wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1
pkt3):
1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
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3.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
zezłożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub
części zamówienia (Pakiety), na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać
złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego
o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po
zapoznaniusię z informacją z otwarcia ofert.
5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy
siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały
opisane w treści SIWZ.
II. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium
na całość przedmiotu zamówienia wynosi 168 553,42 PLN, słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt trzy złote 42/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne
Pakiety.Wysokość wadium dla poszczególnych Pakietów została określona w treści SIWZ.
III. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
IV. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Powinno być:
I. Podstawy Wykluczenia:
Art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wformie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia stanowi wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których
oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1
pkt3):
1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
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3.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
zezłożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub
części zamówienia (Pakiety), na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać
złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego
o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po
zapoznaniusię z informacją z otwarcia ofert.
5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy
siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały
opisane w treści SIWZ.
II. Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na
całość przedmiotu zamówienia wynosi 137 036,25 PLN, słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści
sześć złotych 25/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne Pakiety.Wysokość
wadium dla poszczególnych Pakietów została określona w treści SIWZ.
III. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
IV. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 08/11/2018
Czas lokalny: 10:15
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

