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EZ.28.130.1594.2017OK                                                                                        Łódź, dnia  18.08.2017r. 

Numer sprawy: 130/ZP/17 

 

 

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów 

farmaceutycznych oraz produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. 

Kopernika w Łodzi. 

. 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 

2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w zakresie terminów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych oraz produktów 

farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.  

 

 Rozdział III pkt. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, by oferowane produkty farmaceutyczne posiadały wymagane 

prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie kraju, w 

którym są zarejestrowane .- dotyczy pakietu nr 1” 

 

 

 Rozdział XI pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

1.   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 (przesłanki obligatoryjne). 

 

Spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: 

 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów 

 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży 

produktów leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami)  

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie 

dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 
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Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi 

Dział Zamówień Publicznych 
       tel. 042 689 58 19, faks 042 689 54 09 

e-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na 

podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.”  

 

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 Z poważaniem 
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