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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
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, leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, środków
kontrastowych, suplementów diety oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia med.
Numer referencyjny: ZP/220/41/18

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, leków stosowanych w programach lekowych
i chemioterapii, środków kontrastowych, suplementów diety oraz dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, zwanych dalej „produktami leczniczymi”, których szczegółowy opis
oraz wymagane ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty,
2. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty lecznicze były wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, (Dz.U.2017.2211 tj. z dnia 217.11.30), z zastrzeżeniem
POZYCJI OKREŚLONYCH W siwz:
a) Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na wyroby medyczne będące przedmiotem dzierżawy;
b) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na złożenie oferty na suplementy diety w zakresie określonym w
SIWZ;
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c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego w zakresie określonym w SIWZ; .

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

04/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-084688
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 110-249973
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/06/2018

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

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W dniu 04.07.2018 r. Zamawiający Wyjaśnieniem nr 1 wprowadził zmianę do umowy dotyczącą wydłużenia
terminu dostawy leków , dla których wymagana jest zgoda Ministra Zdrowia, poprzez modyfikację § 4 ust 3
§ 4 ust. 3 został zastąpiony następująco:
3. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki w terminie nie dłuższym niż ….. (max 3 dni
robocze) .Termin realizacji zamówienia liczony jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu
złożenia zamówienia przez Aptekę, z zastrzeżeniem ust. 3a)
3a) W przypadku gdy dla realizacji zamówienia wymagana jest zgoda Ministerstwa Zdrowia, termin dostawy
leku wynosi 6 tygodni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku ze zgodą.
Ponadto Zamawiający dokonał Modyfikacji SIWZ poprzez dodanie pkt. XXIV w rozdziale I. klauzuli informacyjnej
dotyczącej art. 13 rozporządzenia RODO . Jednocześnie modyfikacji uległ FORMULARZ OFERTY.
Zmiana Formularza oferty zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego nie wymaga od
Wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie oferty a obowiązki wynikające z wprowadzenia ww.
rozporządzenia weszły w życie przed dniem ogłoszenia niniejszego postępowania.
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