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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal
Tel.: +48 914661088
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Faks: +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym leków stosowanych w ramach
programów lekowych i chemioterapii, środków kontrastowych, hemostatyków wchłanialnych, dietetycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i preparatów do żywienia pozajelitowego oraz
wyrobów medycznych, zwanych dalej „produktami leczniczymi”, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości
zawiera formularz cen jednostkowych.
2.Zamawiający wymaga zaoferowania w zad. 1-37, 39-41 oraz 43-47 produktów leczniczych, z zastrzeżeniem:
- w zakresie zad. nr 6 poz. 4, 5, 25, 72 wymaga zaoferowania suplementu diety
- w zakresie zad. nr 6 poz. 66 oraz zad. nr 32 poz. 8, 9, 10 wymaga zaoferowania środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
- w zakresie zad. nr 9 poz. 17, 18; zad. nr 37 poz. 1 wymaga zaoferowania wyrobów medycznych .
3. w zakresie zad. 38 i 42 wymaga zaoferowania wyrobów med.
Z UWAGI NA BRAK MIEJSCA pozostałe informacje w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2017

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-036583
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 055-101461
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/03/2017

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
2.Zamawiający wymaga zaoferowania w zad. 1-37, 39-41 oraz 43-47 produktów leczniczych, z zastrzeżeniem:
Powinno być:
2.Zamawiający wymaga zaoferowania w zad. 1-37, 39-41 oraz 43-49 produktów leczniczych, z zastrzeżeniem:
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Zamiast:
II.2.4)Opis zamówienia:
1- Lipegfilgrastimum;
2- Palonosetronum + Netupitant;
3- Palonosetronum;
(w sumie wszystkich opakowań- 600).
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 545 340.74 PLN
II.2.14)Informacje dodatkowe
W przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 5000 zł.
Powinno być:
II.2.4)Opis zamówienia:
1- Lipegfilgrastimum;
2- Palonosetronum + Netupitant;
3- wykreślono.
(w sumie wszystkich opakowań- 450).
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 517564,96 PLN
II.2.14)Informacje dodatkowe
Należy wnieść wadium w wysokości 4.900zł.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 6
Zamiast:
II.2.4)Opis zamówienia:
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126 -Acidum zoledronicum;
(w sumie wszystkich opakowań- 24718).
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 126 214.17 PLN
II.2.14)Informacje dodatkowe
W przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 10.000 zł.
Powinno być:
II.2.4)Opis zamówienia:
126 -wykreślono
(w sumie wszystkich opakowań- 24018).
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1.077.603,06 PLN
II.2.14)Informacje dodatkowe
W przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 9.800 zł.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 48
Zamiast:
dodaje się nowe zadanie nr 48
Powinno być:
dodaje się zadanie nr 48
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa: Różne produkty lecznicze Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:Acidum zoledronicum-700opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
1. cena brutto - 75 %
2. termin dostawy zamówień cząstkowych - 5 %
3. zaoferowana postać farmaceutyczna – 20%
II.2.6)Szacunkowa wartość 48.611,11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia 24 miesiące
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatk.należy wnieść wadium 200 zł.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 49
Zamiast:
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dodaje się nowe zadanie nr 49
Powinno być:
II.2.1)Nazwa:Leki stosowane w terapii wspomagającej chemioterapię nowotworów
Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia: Palonosetronum w ilosci 150 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27.777,78 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia 24 miesiące.
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe. Należy wnieść wadium 100 zł.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki udziału
Zamiast:
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1.2. Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi będącymi
produktami leczniczymi- dotyczy tylko zadań nr 1, 11, 51.
Powinno być:
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1.2. Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi będącymi
produktami leczniczymi- dotyczy tylko zadań nr 19,21,22.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zadanie nr 5- 45 000 zł;
Zadanie nr 6- 100 000 zł;
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zadanie nr 5- 43 000 zł;
Zadanie nr 6- 97 000 zł;
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Zadanie nr 48- 3 000 zł;
Zadanie nr 49- 2 000 zł;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa:
a) produktów leczniczych – w zakresie zad. 1-37, 39-41 oraz 43-47;
Numer zadania/ Wartość brutto/
Zadanie nr 5- 20 000 zł;
Zadanie nr 6- 40 000 zł;
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/
wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa:
a) produktów leczniczych – w zakresie zad. 1-37, 39-41 oraz 43-49;
Numer zadania/ Wartość brutto/
Zadanie nr 5- 18 000 zł;
Zadanie nr 6- 36 000 zł;
Zadanie nr 48- 4 000 zł;
Zadanie nr 49- 2 000 zł;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/06/2017
Powinno być:
Data: 02/07/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/05/2017
Czas lokalny: 11:00
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VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający w dniu 10.04.2017 r. dokonał wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców. W wyniku
dokonanych odpowiedzi doszło do wydzielenia z zadań nr 5 i 6, niektórych pozycji i utworzono z nich zadania nr
48 i 49.
Jednocześnie Zaamawiający zmodyfikował Formularze cen jednostkowych dla zadań nr 5,6 oraz 48 i 49 a także
ujednolicił SIWZ.

