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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 17.04.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/32/14 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
 
 

                                      Modyfikacja  SIWZ    
 

 
Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 

dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  
 
 
W wyniku dokonanej modyfikacji przedmiot zamówienia w zadaniach nr 17, 26, 28, 31, 34, 
53 przedstawia się następująco: 
 
W zadaniu nr 17 –wykreśla  się poz. 17 i poz. 27- i z tych pozycji tworzy się nowe zadanie nr 56 i 
zadanie nr 57 
 

poz. 17 Heparin sodium 

poz. 27 Theophylinum 

 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 17 
 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 17 w chwili obecnej wynosi 811.281,15 zł. zamiast 
905.471,15 zł. 
 
W zadaniu nr 26 
- jest:  x 5 amp. 5ml  
- powinno być : x1 amp. 5l 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 
opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

1 Ferrosi  Fe+++ roztwór d/wstrz. 100 mg 4000 
x 5 amp. 5 ml 

x 1 amp.  5 ml 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 26 
 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 34 w chwili obecnej wynosi 172.800,00 zł. zamiast 
864.000,00 zł.  
 
W zadaniu nr 28 
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- jest:  okres przydatności  do użycia  rozpuszczonego preparatu powinna wynosić co 
najmniej 2 godz.  
- powinno być : okres przydatności  do użycia  rozpuszczonego preparatu powinna 
wynosić co najmniej 1 godz. 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 

opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

Poz. 2 

Meropenemum                    
okres przydatności do 
użycia 
rozpuszczonego 
preparatu powinna 
wynosic co najmniej 2 
godz.  1 godzin ę 

inj. 0,5 g 300 x 10 fiol. s.subst. 20ml 

 
W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 28 
 
W zadaniu nr 31 podpis pod tabelką: 
- jest:  * Wszystkie dawki produktu leczniczego o tej samej nazwie międzynarodowej 
wyszczególnione w danym pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta 
 
- powinno być: *Wszystkie dawki produktu leczniczego o tej samej nazwie 
międzynarodowej i postaci farmaceutycznej wyszczególnione w danym pakiecie muszą 
pochodzić od jednego producenta 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 31 
 
W zadaniu nr 34 w: 
-   poz. 1 w rubryce ilość 
- jest: 1.900 
- powinno być : 900 
-   poz. 3 w rubryce ilość 
- jest: 2.000 
- powinno być : 1.000 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 

opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

Poz. 1 

Koncentrat 
dwupeptydu N[2]-L 
alanylo-L-glutaminy          
(Dipeptiven) 

inj.doż, konc. 200 mg/ml 
1900 

900 x 1 but.          100 ml 

Poz. 3 Emulsja oleju rybiego 
wysoko oczyszczona. płyn do wlewów 10% 

2000 

1000 x 100ml 

 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 34 w chwili obecnej wynosi 241.850,00 zł. zamiast  
476.350,00 zł. 
 
W zadaniu nr 35 wykreśla się  pozycje nr 12,15,17,18,19 - i te pozycje zostają 
przeniesione do zadania nr 53 
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Lp. Opis przedmiotu zamówienia 

-1- -2- 

Poz. 12 
Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn, do stosowania u pacjentów 
chirurgicznych. Zawiera węglowodany i elektrolity. Zawiera substancje słodzące: acesulfam K 
i sacharynian sodu. Bezresztkowy. Bezglutenowy. Niska osmolarność. Smak cytrynowy. 

Poz. 15 

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml). Zawartość białka 
nie mniej niż 6g/100 ml w tym 1,27/100ml glutaminy. % energii z: białka-16%, 
węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Osmolarność nie niższa niż 740 mOsm/l. Dieta 
bezglutenowa, ubogoresztkowa w postaci jogutu. Różne smaki; Opakowanie typu butelka 
200 ml. 

Poz. 17 

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) w postaci zupy-
kremu. Oparta na białku kazeinowym. Zawartość białka nie mniejsza niż 7,5g/100 ml. % 
energii z: białka-20%, węglowodanów-38%, tłuszczów-42%. Osmolarność nie niższa niż 350 
mOsm/l. Dieta bezglutenowa, bogatoresztkowa zawierająca nie mniej niż 2,3g/100ml 
błonnika (rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie), o smaku kurczaka. 

Poz. 18 
Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, zawartość białka 0,14g/ml, do podaży doustnej (z 
dodatkiem smakowym, w różnych smakach: np. truskawka, wanilia, mocca), bezresztkowa, 
wysokoenergetyczna (2,4kcal/1ml),   

Poz. 19 

Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), 
bogatobiałkowa- 10g białka/100ml, źródło białka kazeina i serwatka, w postaci napoju 
mlecznego o smaku czekoladowym lub truskawkowym. Zawiera składniki niezbędne w 
procesie gojenia ran: argininę (1,5 g/100 ml) i przeciwutleniacze (cynk, selen, witaminy C i 
E). Bezresztkowa, niskolaktozowa, bezglutenowa. 

 

Wartość zamówienia netto dla zadania nr 35 w chwili obecnej wynosi 370.200,00 zł. zamiast  
410.000,00 zł. 
 

W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 35 
 

W zadaniu nr 53      wykreśla się  pozycję nr 1 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 
opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

Poz. 1 

Płyn infuzyjny 
Hydroksyethylamylum 
średnia m.cz.130 
tys./0,4 zawieszona w 
0,9% NaCl 

Butelka 6% 15 000 x 500ml 

 
W zadaniu nr 53   wpisuje się nowe pozycje : 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 

-1- -2- 

Poz. 2 
Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn, do stosowania u pacjentów 
chirurgicznych. Zawiera węglowodany i elektrolity. Zawiera substancje słodzące: acesulfam K 
i sacharynian sodu. Bezresztkowy. Bezglutenowy. Niska osmolarność. Smak cytrynowy. 

Poz. 3 

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml). Zawartość białka 
nie mniej niż 6g/100 ml w tym 1,27/100ml glutaminy. % energii z: białka-16%, 
węglowodanów-49%, tłuszczów-35%. Osmolarność nie niższa niż 740 mOsm/l. Dieta 
bezglutenowa, ubogoresztkowa w postaci jogutu. Różne smaki; Opakowanie typu butelka 
200 ml. 
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Poz. 4 

Dieta kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) w postaci zupy-
kremu. Oparta na białku kazeinowym. Zawartość białka nie mniejsza niż 7,5g/100 ml. % 
energii z: białka-20%, węglowodanów-38%, tłuszczów-42%. Osmolarność nie niższa niż 350 
mOsm/l. Dieta bezglutenowa, bogatoresztkowa zawierająca nie mniej niż 2,3g/100ml 
błonnika (rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie), o smaku kurczaka. 

Poz. 5 
Dieta kompletna w płynie, polimeryczna, zawartość białka 0,14g/ml, do podaży doustnej (z 
dodatkiem smakowym, w różnych smakach: np. truskawka, wanilia, mocca), bezresztkowa, 
wysokoenergetyczna (2,4kcal/1ml),   

Poz. 6 

Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), 
bogatobiałkowa- 10g białka/100ml, źródło białka kazeina i serwatka, w postaci napoju 
mlecznego o smaku czekoladowym lub truskawkowym. Zawiera składniki niezbędne w 
procesie gojenia ran: argininę (1,5 g/100 ml) i przeciwutleniacze (cynk, selen, witaminy C i 
E). Bezresztkowa, niskolaktozowa, bezglutenowa. 

 
W zadaniu nr 53 następuje zmiana kodu CPV  
- jest:  33 69 20 00 – 7 
- zmienia się na:  33 69 25 10 - 5 
 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 53 w chwili obecnej wynosi 39.800,00 zł. zamiast 
1.621.200,00 zł.  
 
 

W załączeniu przekazujemy Państwu poprawiony Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen 
jednostkowych dla zadania nr 53 
 
Tworzy się nowe zadanie nr 56  (powstałe z wyłączenia z zadania nr 17 poz. 17) 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 

opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

Poz. 1 Heparin sodium roztw. do wstrz. 500 I.U. 500 x 10 amp. 5 ml 

 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen jednostkowych 
dla zadania nr 56 
 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 56  wynosi 39.950,00 zł.  
 
W zadaniu nr 56 nadaje się kod CPV   33 60 00 00 – 6 
 
Tworzy się nowe zadanie nr 57  (powstałe z wyłączenia z zadania nr 17 poz. 27) 
 

Lp. Opis przedmiotu 
zamówienia 

Postać Dawka Ilość  Jednostka miary 
opakowania 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- 

Poz. 1 Theophylinum inj. 300 mg/    250 ml 3200 x 1 amp. 

 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Załącznik nr 4 stanowiący Formularz cen jednostkowych 
dla zadania nr 57 
 
Wartość zamówienia netto dla zadania nr 57  wynosi 54.240,00 zł.  
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W zadaniu nr 57 nadaje się kod CPV   33 60 00 00 – 6 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia  (art. 36 ust 1 pkt 3 , art. 29-31 PZP)  

Jest:  

2.   Zamawiający wymaga aby oferowane: 

a) produkty lecznicze  określone w zadaniach nr 1-34, 36-37, 43-55 były 
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia   6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 
d)  środki spo żywcze specjalnego przeznaczenia  określone w zadaniu nr 35  były 
wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1214). 

 
Powinno by ć:  

2  Zamawiający wymaga aby oferowane: 

a) produkty lecznicze  określone w zadaniach nr 1-34, 36-37, 43-52, 54-57 były 
wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia   6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 

d) środki spo żywcze specjalnego przeznaczenia  określone w zadaniu nr 35 i 53   
były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2010r. w sprawie środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1214). 

 
IV. Opis cz ęści zamówienia, je żeli zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert 
częściowych (art.36 ust.2 pkt 1 PZP) 

Jest:  

1.  Zamówienie składa si ę z 55 zadań. 

Powinno by ć:  

1.  Zamówienie składa si ę z 57 zadań. 

 
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP)  

 
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający – w tym zakresie 
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawc ę zezwolenia na prowadzenie 
działalno ści gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produkt ami leczniczymi – nie 
dotyczy zada ń nr 35 i nr 38- 42 oraz 53.  
 
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej do stawy, 
której przedmiotem była dostawa produktów leczniczy ch  o warto ści brutto nie 
mniejszej ni ż: 
 

ZADANIE 
NR 

Jest  
Warto ść brutto  

Powinno by ć 
Warto ść brutto  

17 6.000,00 5.400,00 

26 5.000,00 1.000,00 

34 3.000,00 1.500,00 
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53 10.000,00 250,00 
 
Dodaje się: 

ZADANIE 
NR Warto ść brutto  

56 200,00 

57 400,00 
 
Zmienia się pkt. 1.2.5.  
 
Jest :    
1.2.5. W przypadku zadania (nr 35*) Wykonawcy mogą wykazać wykonanie/wykonywanie co 
najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa produktów leczniczych 
i/lub kosmetyków. 
 
Powinno by ć:   
1.2.5. W przypadku zadania (nr 35 i 53*)  Wykonawcy mogą wykazać 
wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była 
dostawa produktów leczniczych i/lub  środki spo żywcze specjalnego przeznaczenia  
 
 
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał wysoko ść posiadanych środków finansowych, b ądź zdolno ść 
kredytow ą na kwot ę nie mniejsz ą niż:  
 

ZADANIE 
NR 

Jest  
Warto ść brutto  

Powinno by ć 
Warto ść brutto  

17 6.000,00 5.400,00 

26 5.000,00 1.000,00 

34 3.000,00 1.500,00 

53 10.000,00 250,00 
 
Dodaje się: 

ZADANIE 
NR Warto ść brutto  

56 200,00 

57 400,00 
 

VIII. Wykaz oświadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu (art. 36 ust 1 pkt 6 PZP) 

Jest: 
 
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 

2.1  Zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego 
produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia  6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne) – 
nie dotyczy zada ń nr 35 i nr 38- 42. 
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Powinno być : 
 
2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 

2.1. Zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego 
produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia  6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne) 
– nie dotyczy zadań nr 35 i nr 38- 42 oraz 53 

 
 

XII. Wymagania dotycz ące wadium ( art. 36 ust 1 pkt 8, art. 45–46 PZP)  

Jest : 
1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 
1.1  na całość postępowania 121.750,00 zł. 

1.2  na poszczególne zadania:  
 

ZADANIE 
NR 

Jest  
Warto ść brutto  

17 6.000,00 

26 5.000,00 

34 3.000,00 

53 10.000,00 
 
Powinno by ć  : 
1. Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie: 
1.1  na całość postępowania 112.500,00 zł. 

1.2  na poszczególne zadania:  
 

ZADANIE 
NR 

Powinno by ć 
Warto ść brutto  

17 5.400,00 

26 1.000,00 

34 1.500,00 

53 250,00 
 
Dodaje się: 

ZADANIE 
NR Warto ść brutto  

56 200,00 

57 400,00 
 
 

W zakresie pozostałych zadań Zamawiający  nie zmienia wymagań. 
 

MODYFIKACJA WZORU UMOWY  
 
Modyfikacja zapisu  § 2 
JEST: § 2 – nie dotyczy zadania nr 35 i 38-42  
POWINNO BYĆ : § 2 – nie dotyczy zadania nr 35 i 38-42 i 53 
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MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w zakresie wart ości 
zamówienia 
 
Wartość netto  całego zamówienia  wynosi 14.680.401,54 zł.  zamiast 17 227 301,54 zł. 
 
Zamawiający pragnie poinformować wszystkich uczestników niniejszego postępowania, iż w 
związku z dokonanymi modyfikacjami w zakresie poszczególnych zadań a także zmianą 
warunków udziału w postępowaniu -przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 
 
Nowy termin składania ofert upływa dnia 12.05.2014 r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2014 r. o godz. 11:00  
 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Załącznik  
Załącznik nr 4 -Formularze cen jednostkowych dla zadania nr 17, 26,28,31,34,35,53,56 i 57 
 
 
 
 

          Z poważaniem  


