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Znak sprawy: ZP/220/47/14
Numer ogłoszenia: 117626 - 2014; data zamieszczenia: 07.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71383 - 2014 data 02.04.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4661086, fax. 91 4661113.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

•
•

•

•
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa leków Dexmedetomidine oraz Rocuronii bromidum, w następujących dawkach: Lp. Opis przedmiotu
zamówienia Postać Dawka Ilość Jednostka miary opakowania -1- -2- -4- -5- -6- -7- 1 Dexmedetomidine konc. do
sporz. roztw. do inf. 100 mcg/ml 115 x 25 amp. 2 ml 2 Rocuronii bromidum inj. 100 mg/10 ml 100 x 10 amp. 10
ml 2. Zamawiający wymaga aby oferowany lek był wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 3. Zamawiający wymaga aby
oferowane leki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy leków do
siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 2
dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faksem. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia
po dniu przekazania zapotrzebowania. 5. Ilość leku podana w powyższej tabeli jest maksymalna, z tym że ma
charakter orientacyjny. Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 50 % ilości
podanej w tabeli...
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków Dexmedetomidine oraz Rocuronii
bromidum, w następujących dawkach: ZADANIE NR 1: Dexmedetomidine: Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Postać Dawka Ilość Jednostka miary opakowania -1- -2- -4- -5- -6- -7- 1 Dexmedetomidine konc. do sporz. roztw.
do inf. 100 mcg/ml 115 x 25 amp. 2 ml ZADANIE NR 2: Rocuronii bromidum: Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Postać Dawka Ilość Jednostka miary opakowania -1- -2- -4- -5- -6- -7- 1 Rocuronii bromidum inj. 100 mg/10 ml
100 x 10 amp. 10 ml 2. Zamawiający wymaga aby oferowany lek był wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 3.
Zamawiający wymaga aby oferowane leki posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od
daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w
terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faksem. Termin realizacji zamówienia
liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania. 5. Ilość leku podana w powyższej tabeli jest
maksymalna, z tym że ma charakter orientacyjny. Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie
mniej niż 50 % ilości podanej w tabeli..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak. Zamówienie składa się z 2 zadań..
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