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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Rybnik
44-201
Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Chwastek, Ewelina Górniak-Gradzińska
Tel.:  +48 326218459
E-mail: zam.publiczne@psychiatria.com 
Faks:  +48 324226875
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psychiatria.com

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Numer referencyjny: DZz.380.3.21.2018.LAp.428

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części (pakietów)
szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: PSYCHIK
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-157108
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461495

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
www.psychiatria.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461495-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.psychiatria.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.psychiatria.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem : https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Powinno być:
Data: 19/12/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2019
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2018
Powinno być:
Data: 19/12/2018
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt XII.13 SIWZ zamieszczonej na
stronie internetowej Zamawiającego, należy złożyć w terminie do dnia 5.12.2018 r.

http://www.bip.psychiatria.com
http://www.bip.psychiatria.com
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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do godziny 09:30 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, budynek Administracji Biuro Pracownika
ds. zamówień publicznych - II piętro pokój nr 17.
Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia należy złożyć w formie elektronicznej na adres
jedz@psychiatria.com  do dnia 5.12.2018 r. do godziny 09:30.
Powinno być:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (o których mowa w pkt XII.14 SIWZ zamieszczonej na
stronie internetowej Zamawiającego) należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do
dnia 19.12.2018 r. do godziny 09:30.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

mailto:jedz@psychiatria.com

