Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 100953-2014 z dnia 2014-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego,
wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci
worków do pacjentów Zamawiającego.
Termin składania ofert: 2014-05-20

Numer ogłoszenia: 107823 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100953 - 2014 data 12.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów,
woj. podkarpackie, tel. 017 8664000, fax. 017 8664702.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).



W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór załącznik nr 4A..



W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży: wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
minimum 1 usługi farmaceutycznej w rodzaju pozajelitowego żywienia domowego o wartości
minimum 30 000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).



W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty Oświadczenie, że
Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Prawo
Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i
zaleceniami polskich i europejskich Towarzystw Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego..



W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy
lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Wykaz wykonanych, a w
przypadku

świadczeń

okresowych

lub

ciągłych

również

wykonywanych,

głównych

tj.

potwierdzających spełnienie warunku usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. inne dokumenty
Oświadczenie, że Wykonawca będzie świadczył usługę zgodnie z przepisami ustawy z dnia
06.09.2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z zm.) oraz zgodnie z
obowiązującymi standardami i zaleceniami polskich i europejskich Towarzystw Żywienia
Pozajelitowego i Dojelitowego. Oświadczenie Wykonawcy o stosowaniu worków zapewniających
stabilność sporządzonych kompletnych mieszanin wraz z witaminami przez 7 dni..

