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Znak postępowania: A.I.271-19/20 
 

Ogłoszenie nr 540176233-N-2020 z dnia 14-09-2020 r. 
Kraków: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 583927-N-2020 
Data: 14/09/2020 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Krajowy numer identyfikacyjny 
35119473600000, ul. Al. Modrzewiowa  22, 30-224  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 252 842, e-mail 
office@kcr.pl, faks 124 251 228. 
Adres strony internetowej (url): http://www.kcr.pl 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 5.1) 
W ogłoszeniu jest: DOTYCZY CZĘŚCI 1 - 7 ZAMÓWIENIA - Aktualna koncesja/zezwolenie/decyzja Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego na:  
- prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi będącymi przedmiotem 
zamówienia lub - na wytwarzanie produktów farmaceutycznych będących przedmiotem zamówienia lub  
- na obrót produktami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia lub  
- inne aktualne zezwolenie wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca 
świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: DOTYCZY CZĘŚCI 2 - 7 ZAMÓWIENIA - Aktualna koncesja/zezwolenie/decyzja 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego na:  
- prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi będącymi przedmiotem 
zamówienia lub - na wytwarzanie produktów farmaceutycznych będących przedmiotem zamówienia lub  
- na obrót produktami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia lub  
- inne aktualne zezwolenie wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca 
świadczy dostawy w zakresie objętym przedmiotowym zamówienia. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.1) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 - 7 
ZAMÓWIENIA dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. Wykonawcy 
mają posiadać aktualną koncesję/zezwolenie/decyzję wystawione przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na: - 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi będącymi przedmiotem 
zamówienia lub - na wytwarzanie produktów farmaceutycznych będących przedmiotem zamówienia lub - na obrót 
produktami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia lub - inne aktualne zezwolenie wydane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczyć będzie dostawy w zakresie objętym 
przedmiotowym zamówienia. W zakresie CZĘŚCI 8 - 9 ZAMÓWIENIA Zamawiający nie stawia ww. warunku. 2. W 
zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy (pkt 12-23, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 - 7 
ZAMÓWIENIA dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. Wykonawcy 
mają posiadać aktualną koncesję/zezwolenie/decyzję wystawione przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na: - 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi będącymi przedmiotem 
zamówienia lub - na wytwarzanie produktów farmaceutycznych będących przedmiotem zamówienia lub - na obrót 
produktami farmaceutycznymi będącymi przedmiotem zamówienia lub - inne aktualne zezwolenie wydane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie którego Wykonawca świadczyć będzie dostawy w zakresie objętym 
przedmiotowym zamówienia. W zakresie CZĘŚCI 1, 8 - 10 ZAMÓWIENIA Zamawiający nie stawia ww. warunku. 2. W 
zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy (pkt 12-23, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Punkt: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
W ogłoszeniu jest: Dodaje się część 10 zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 10 Nazwa: Część 10/ Produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty biobójcze 
oraz kosmetyki. 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: Część 10/ Produkty lecznicze, wyroby 
medyczne, produkty biobójcze oraz kosmetyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z 
załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa), będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy SIWZ 
należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3, 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 Najniższa cena brutto 60,00 Termin realizacji zamówienia w godzinach, 
liczony od momentu złożenia zamówienia (§ 6 ust. 3 wzoru umowy) 40,00  
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 
 
Ogłoszenie opublikowane na portalu UZP: Biuletyn Zamówień Publicznych  
 


