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Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy –

Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Szczecin: Produkty farmaceutyczne
2014/S 186-327267
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców
Wielkopolskich 72, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal,
Szczecin70-111, POLSKA. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail:
zamowienia@spsk2-szczecin.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.9.2014, 2014/S 170-301368)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000, 33621000, 33692200, 33651000, 33661100, 33692300, 33662000,
33651400, 33652300, 33621100, 33616000, 33610000, 33615100, 33661200, 33696000,
33621400, 33652000, 33620000, 33621200, 33651520, 33652100, 33651100, 33651200,
33622200, 33631600, 33675000, 33661000, 33660000, 33690000, 39225710, 33198000,
33632200, 33622000
Produkty farmaceutyczne
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
Produkty do żywienia pozajelitowego
Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki
Środki znieczulające
Roztwory do perfuzji
Produkty lecznicze dla organów zmysłów
Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
Środki immunosupresyjne
Środki obniżające krzepliwość krwi
Witaminy
Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Insulina
Środki przeciwbólowe
Odczynniki i środki kontrastowe
Substytuty krwi i roztwory do perfuzji
Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
Środki przeciwkrwotoczne
Immunoglobuliny
Środki przeciwnowotworowe
Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
Środki przeciw nadciśnieniu
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego
Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
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Różne produkty lecznicze
Butelki
Szpitalne wyroby papierowe
Środki rozluźniające mięśnie
Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych a także innych wyrobów stosowanych w
recepturze. Zamówienie zostało podzielone na 85 zadań.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych oraz innych wyrobów różnego przeznaczenia .
Zamówienie zostało podzielone na 85 zadań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 707 019,26 PLN
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33610000
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 217 260 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28/06/2016 r.
Część nr: 49 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 76 115 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28/06/2016 r.
Informacje o częściach zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
24. zadanie - 600,00;
49. zadanie - 800,00;
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której
przedmiotem była dostawa produktów leczniczych o wartości brutto nie mniejszej niż:
24. zadanie - 600,00;
49. zadanie - 800,00;
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1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową
na kwotę nie mniejszą niż:
24. zadanie - 600,00;
49. zadanie - 800,00;
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
24. zadanie - 600,00;
49. zadanie - 800,00;
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych a także innych wyrobów stosowanych w
recepturze. Zamówienie zostało podzielone na 87 zadań.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych oraz innych wyrobów różnego przeznaczenia.
Zamówienie zostało podzielone na 87 zadań.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 707 019,26 PLN
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33610000
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 138550 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.6.2016 r.
Część nr: 49 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 5855 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.6.2016 r.
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 86 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33610000
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 78710 PLN
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.6.2016 r.
Część nr: 87 Nazwa: Dostawa leków
1) Krótki opis
Dostawa leków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100
3) Wielkość lub zakres
Dostawa leków
Szacunkowa wartość bez VAT: 70260 PLN
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji
zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 28.6.2016 r.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
24. zadanie - 400,00;
49. zadanie - 100,00;
86. zadanie - 200,00;
87. zadanie - 700,00;
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której
przedmiotem była dostawa produktów leczniczych o wartości brutto nie mniejszej niż:
24. zadanie - 400,00;
49. zadanie - 100,00;
86. zadanie- 200,00;
87. zadanie- 700,00;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową
na kwotę nie mniejszą niż:
24. zadanie - 400,00;
49. zadanie - 100,00;
86. zadanie- 200,00;
87. zadanie- 700,00;
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
24. zadanie - 400,00;
49. zadanie - 100,00;
86. zadanie- 200,00;
87. zadanie- 700,00;
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
W związku z tym, iż w trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający przychylił się do
wydzielenia niektórych pozycji z zadań nr 24 i 49 i w związku z tym stworzył nowe zadania
76 i 77, niezbędnym stało się zmodyfikowanie odpowiednio Ogłoszenia o zamówieniu oraz z
SIWZ.
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Mając na uwadze fakt, iż Modyfikacja SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu zostaje
upubliczniona na 22 dni przed terminem składania i otwarcia ofert, Zamawiający nie
przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
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