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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  12098 - 2011 data 25.01.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 

41 30 111, fax. 32 41 30 112. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

02.02.2011,godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III piętro..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 04.02.2011,godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1.  

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca składa koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na 

prowadzenie hurtowego obrotu produktami leczniczymi na terenie Polski albo zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego produktów leczniczych 

wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Wykonawca składa koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej na 

prowadzenie hurtowego obrotu produktami leczniczymi na terenie Polski albo zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego produktów leczniczych 

wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wymóg ten nie dotyczy pakietu nr 2..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.4.1.  

W ogłoszeniu jest:  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję.  

W ogłoszeniu powinno by ć: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję - nie dotyczy pakietu nr 2.  
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