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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31867-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Produkty farmaceutyczne
2021/S 015-031867

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639903)

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów
Numer referencyjny: ZP/36/2020/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu. Na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
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w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

18/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639903

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. J. Korczaka 23, pokój nr 107.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.
Powinno być:
Data: 03/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 12.15 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. J. Korczaka 23, pokój nr 107.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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