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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:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 426895404

Osoba do kontaktów:  Ewa Grodzicka

E-mail: Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://kopernik.lodz.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
79/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

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

Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy produktów farmaceutycznych wyszczególnionych
asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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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)
79/ZP/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_EGrodzicka
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-095142   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 139-249282  z dnia:  23/07/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/07/2014  (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:
II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres :

Zamiast:
Przedmiot zamówienia został
podzielony na 7 pakietów.

Powinno być:
Przedmiot zamówienia został
podzielony na 8 pakietów.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:

Zamiast:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 2 283.00 PLN
(słownie:
dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
trzy złote 00/100).
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PKO S.A. V O./Łódź 78 1240 1545
1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert do godziny
10.00 z zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy produktów
farmaceutycznych. Nr sprawy 79/
ZP/2014”
Wadium jest podzielone na części.
3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów

Powinno być:

1. Przystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 2 283.00 PLN
(słownie:
dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
trzy złote 00/100).
2. Wadium należy wpłacić
przelewem na konto Zamawiającego:
PKO S.A. V O./Łódź 78 1240 1545
1111 0000 1166 9960
do dnia składania ofert do godziny
10.00 z zaznaczeniem:
„Wadium na dostawy produktów
farmaceutycznych. Nr sprawy 79/
ZP/2014”
Wadium jest podzielone na części.
3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na jeden lub więcej pakietów
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zamówienia, zobowiązany jest
wnieść wadium
sumując poszczególne wartości
pakietów. Łączna kwota wadium jest
sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Pakiet wadium
1 1 840.00 PLN
2 104.00 PLN
3 120.00 PLN
4 20.00 PLN
5 2.00 PLN
6 27.00 PLN
7 170.00 PLN
4. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego
oryginał musi być załączony do
oferty.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
7. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
9. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych

zamówienia, zobowiązany jest
wnieść wadium
sumując poszczególne wartości
pakietów. Łączna kwota wadium jest
sumą kwot za poszczególne pakiety
zamówienia.
W związku z powyższym
Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium na poszczególne
pakiety w
następujących wysokościach:
Pakiet wadium
Pakiet wadium
1 1 840.00 PLN
2 104.00 PLN
3 120.00 PLN
4 20.00 PLN
5 2.00 PLN
6 27.00 PLN
7 98.00 PLN
8 72.00 PLN
4. Oferta zostanie uznana za
zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu
wadium faktycznie wpłyną na konto
Zamawiającego do dnia i godziny
składania oferty. Dowód wniesienia
wadium należy dołączyć do oferty.
5. Wadium może być wniesione w
pieniądzu lub innych przewidzianych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych formach.
Jeżeli wadium będzie wniesione w
formie gwarancji albo poręczenia to
jego
oryginał musi być załączony do
oferty.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez
Zamawiającego w pkt. 1.
7. Oferta nie zabezpieczona
wymaganym przez ustawę wadium
zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zobowiązany jest
zwrócić wadium na warunkach
określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i
4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
9. Wykonawca traci wadium na
rzecz Zamawiającego, jeżeli
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w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

zaistnieje którakolwiek z przesłanek
wymienionych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna
i finansowa: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów:

Zamiast:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna
posiadanie środków finansowych lub
zdolność
kredytową na
poziomie:
Pakiet zdolność ekonomiczna
Pakiet zdolność ekonomiczna
1 46 000.00 PLN
2 2 600.00 PLN
3 3 000.00 PLN
4 500.00 PLN
5 50.00 PLN
6 675.00 PLN
7 4 250.00 PLN
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach
finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej

Powinno być:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna
posiadanie środków finansowych lub
zdolność
kredytową na
poziomie:
Pakiet zdolność ekonomiczna
1 46 000.00 PLN
2 2 600.00 PLN
3 3 000.00 PLN
4 500.00 PLN
5 50.00 PLN
6 675.00 PLN
7 2 450.00 PLN
8 1 800.00 PLN
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku określonego
powyżej, jeśli wartości zostaną
podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach
finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej
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sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu
zamówienia. Zobowiązanie lub każdy
inny dokument,
z którego będzie jednoznacznie
wynikać uprawnienie
do dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.

sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu
zamówienia. Zobowiązanie lub każdy
inny dokument,
z którego będzie jednoznacznie
wynikać uprawnienie
do dysponowania zasobami
niezbędnymi do realizacji
zamówienia należy złożyć w formie
oryginału.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje
techniczne:Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów:

Zamiast:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna wykonanie
z należytą starannością w okresie
ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia
postępowania tj. przed dniem
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii
Europejskiej, min. 1 dostawy
rodzajowo odpowiedniej o
łącznej wartości brutto
minimumPakiet dostawy
1 46 000 PLN
2 2 600 PLN
3 3 000 PLN
4 500 PLN
5 50 PLN
6 675 PLN
7 4 250 PLN
wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy
zostały wykonane oraz załączenie
dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
Dla potrzeb oceny spełniania
warunku

Powinno być:

Za spełnienie warunku Zamawiający
uzna wykonanie
z należytą starannością w okresie
ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia
postępowania tj. przed dniem
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii
Europejskiej, min. 1 dostawy
rodzajowo odpowiedniej o
łącznej wartości brutto minimum
Pakiet dostawy
1 46 000 PLN
2 2 600 PLN
3 3 000 PLN
4 500 PLN
5 50 PLN
6 675 PLN
7 2 450 PLN
8 1 800 PLN
wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy
zostały wykonane oraz załączenie
dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane
należycie.
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określonegopowyżej, jeśli wartości
zostaną podane w
walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Dla potrzeb oceny spełniania
warunku
określonego powyżej, jeśli wartości
zostaną podane w
walutach
innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs
PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Część nr : 7 Nazwa :
PAKIET NR 7

Zamiast:

1) Krótki opis:
1 0.1 % poliheksanidyna + 0.1 %
undecylenamidopropylbetaina płyn
do płukania ran 350*ml op 150
2 0.1 % poliheksanidyna + 0.1 %
undecylenamidopropylbetaina żel do
ran 30*ml op 100

Powinno być:

1) Krótki opis:
1 0.1 % poliheksanidyna + 0.1 %
undecylenamidopropylbetaina płyn
ran 350*ml op 70
2 0.1 % poliheksanidyna + 0.1 %
undecylenamidopropylbetaina żel do
ran 30*ml op 70

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje
techniczne:Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do
nadal
wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w
postepowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na

Powinno być:

Zamawiający dokona oceny
spełnienia w/w warunków
udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń oraz
dokumentów o których mowa w
rozdziale V niniejszej
SIWZ.1. poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do
nadal
wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w
postepowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na
dostawy lub usługi –
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym mowa w
pkt. 1
3. w przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na
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rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym
mowa w punkcie b)
zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w
punkcie b).
UWAGA!
Zamawiający, stawiając powyższy
warunek udziału
w postępowaniu, skorzystał z
możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane
poprzez:określenie dostaw lub usług,
których dotyczy
obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie
poświadczeń tj. głównych dostaw
rozumianych przez
Zamawiającego jako min. 1 dostawy
rodzajowo
odpowiadające przedmiotowi
zamówienia o wartości
brutto minimum:1 46 000 PLN
2 2 600 PLN
3 3 000 PLN
4 500 PLN
5 50 PLN
6 675 PLN
7 4 250 PLN
d) informacji banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej

rzecz którego roboty budowlane,
dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym
mowa w punkcie b)
zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa w
punkcie b).
UWAGA!
Zamawiający, stawiając powyższy
warunek udziału
w postępowaniu, skorzystał z
możliwości wynikającej
z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane
poprzez:określenie dostaw lub usług,
których dotyczy
obowiązek
wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenie
poświadczeń tj. głównych dostaw
rozumianych przez
Zamawiającego jako min. 1 dostawy
rodzajowo
odpowiadające przedmiotowi
zamówienia o wartości
brutto minimum:
1 46 000 PLN
2 2 600 PLN
3 3 000 PLN
4 500 PLN
5 50 PLN
6 675 PLN
7 2 450 PLN
8 1 800 PLN
d) informacji banku lub spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub



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

10 / 11

nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem
terminu składania ofert albo
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.;
Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków, o
których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o
których mowa
w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a
także innych
dokumentów, dotyczących sytuacji
ekonomicznej
ifinansowej, określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu
lub
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z
innym podmiotem,

zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem
terminu składania ofert albo
składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia.;
Jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków, o
których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy,
zamawiający w celu oceny,
czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda:
1. w przypadku warunków, o których
mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o
których mowa
w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a
także innych
dokumentów, dotyczących sytuacji
ekonomicznej
ifinansowej, określonych w
ogłoszeniu o zamówieniu
lub
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
2. dokumentów dotyczących w
szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy
zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
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d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

c) charakteru stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.

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:
28/08/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/09/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
28/08/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/09/2014   Godzina: 11:00
(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:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Tekst do dodania:

Część nr : 8 Nazwa : PAKIET NR 8
1 Preparat złożony o składzie: roztwór Ringera,
makrogol, poliheksanid 0.04% do przepłukiwania,
czyszczenia i leczenia ran płyn do ran 1000 *ml op 50
2 Preparat złożony o składzie: roztwór Ringera,
makrogol, poliheksanid 0.04% do przepłukiwania,
czyszczenia i leczenia ran żel do ran 10*g op 26

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-117062
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