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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32052419000000, ul. ul. Kościuszki 

38, 78-400  Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3726720, 3726721,

e-mail przetargi@szpital.szczecinek.pl, faks 094 3726729, 3730886.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.szczecinek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4

Punkt:

W ogłoszeniu jest: 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 jest dostawa wyrobów farmaceutycznych,

których rodzaj asortymentu i ilości określa Załącznik nr 2 do SIWZ w postaci pakietów od nr 1

do nr 15, stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych na poszczególne pakiety. Zamówienie będzie realizowane od chwili podpisania

umowy przez okres 12 miesięcy w formie sukcesywnych dostaw według zamówienia zgłoszonego

faxem lub pocztą elektroniczną przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę z terminem



realizacji: 24 godziny. Wykonawca będzie realizował dostawy na swój koszt loco Apteka

Zamawiającego w godzinach otwarcia Apteki pomiędzy 08:00 a 13:00.Wykonawca będzie

realizował dostawy leków na CITO (leki ratujące życie), niezwłocznie jednak nie dłużej niż

12h od złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczy wskazane leki do lokalizacji wskazanej

przez Zamawiającego w obrębie zespołu budynków Szpitala w Szczecinku sp. z o.o.

W ogłoszeniu powinno być: 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 jest dostawa wyrobów

farmaceutycznych, których rodzaj asortymentu i ilości określa Załącznik nr 2 do SIWZ w

postaci pakietów od nr 1 do nr 15, stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający

dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamówienie będzie

realizowane od chwili podpisania umowy przez okres 12 miesięcy w formie sukcesywnych

dostaw według zamówienia zgłoszonego faxem lub pocztą elektroniczną przez upoważnioną

przez Zamawiającego osobę z terminem realizacji: 24 godziny. Wykonawca będzie realizował

dostawy na swój koszt loco Apteka Zamawiającego w godzinach otwarcia Apteki pomiędzy

08:00 a 13:00.Wykonawca będzie realizował dostawy leków na CITO (leki ratujące życie),

niezwłocznie jednak nie dłużej niż 12h od złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczy

wskazane leki do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w obrębie zespołu budynków

Szpitala w Szczecinku sp. z o.o.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: 16

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16 - Leki 1) 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:Leki - 4

pozycje 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6, 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data

rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena oferty



brutto 100,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:


