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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kościelna 136

Miejscowość:  Parczew Kod pocztowy:  21-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 833552113

Osoba do kontaktów:  Adam Bzówka PL-21-200 Parczew

E-mail:  zamowienia@spzozparczew.pl Faks:  +48 833552113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spzozparczew.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 4

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobów
medycznych. SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016

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

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia
medycznego i wyrobów medycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w
asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na formularzach cenowych, Zadania od nr 1 do nr 24.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w formularzu cenowym w zakresie
postaci, dawki i składu. Podane wielkości opakowań (w przypadku jednostki miary wyrażonej w opakowaniach)
służą do przeliczenia wielkości przedmiotu zamówienia.
3. Oferowany przedmiot zamówienia wymieniony w formularzach cenowych musi być dopuszczony do obrotu
i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wolny od jakichkolwiek wad
prawnych lub fizycznych.
4. Terminy ważności dostarczanych produktów leczniczych nie mogą być krótsze niż 6 miesięcy od daty
dostawy.
5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami umowy przez okres 12 miesięcy.
6. Bieżące dostawy będą realizowane przez Wykonawcę:
1) tryb zwykły - w terminie do 72 godzin od chwili otrzymania zamówienia, od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zwane dalej: dniami roboczymi) w godz. 7.00-14.00, z tym
że jeżeli koniec terminu wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca ma
obowiązek zrealizować zamówienie w najbliższym następnym dniu roboczym do godz. 14.00; oferowany w tym
trybie termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert; w przypadku niewskazania oferowanego terminu dostawy,
Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najdłuższy dopuszczalny termin dostawy, tj. 72 godziny;
2) tryb „na ratunek” - w terminie do 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia (całodobowo, we wszystkie dni
w roku).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
Dodatkowe przedmioty 33651520  
 33690000  
 33692000  
 33692200  
 33141540  
 33124130  
 33140000  
 15880000  
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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)
SPZOZ.V.ZP-3520/2/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_parczew
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-030815   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 051-084505  z dnia:  12/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/03/2016  (dd/mm/rrrr)
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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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
19/04/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/04/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
19/04/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
21/04/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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:
14/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-032409
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