
 
1

                                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    

————————————————————————————————————————————— 
 
Znak sprawy:  ZP/220/47/15 
 
29/05/2015    S102    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - 
Procedura otwarta   

Polska-Szczecin: Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne 
2015/S 102-185069 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Sz czecinie, al. Powsta ńców Wielkopolskich 72, 
Dział Zamówie ń Publicznych, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, S zczecin 70-111, POLSKA. Tel.: 

+48 914661086. Faks: +48 914661113. E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl   
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Przedmiot zamówienia: 
CPV:33652000, 33652100 
Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne 
Środki przeciwnowotworowe 
 
Zamiast:   
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka 
nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki.  
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus 
stosowanego w leczeniu raka nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
33652000 
II.1.8) Części: 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 
Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka 
nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki w dwóch dawkach tabl. 5 mg - 4 
opakowania po 30 tabl. oraz 10 mg. w ilości 80 opakowań po 30 tabl.. W trakcie realizacji 
umowy strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości poszczególnego asortymentu przy 
zachowaniu wartości umowy. Wartość zamówienia powyżej 134 000 EUR.  
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 
Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 15 000 PLN. 
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 
500.000 zł. 
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 250 000 PLN - ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana 
na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 4 SIWZ;  
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Powinno być:   
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka 
nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki oraz leków cytostatycznych – pochodnych 
platyny. 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 
Dostawa leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w leczeniu raka 
nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki oraz leków cytostatycznych – pochodnych 
platyny. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
33652000 
33652100 
II.1.8) Części: 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 
Liczba części: 2 
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 
Dostawa: 
a) zadanie nr 1 – leku o działaniu przeciwnowotworowym everolimus stosowanego w 
leczeniu raka nerki i nowotworów neuroendokrynnych trzustki w dwóch dawkach tabl. 5 mg 
– 4 opakowania po 30 tabl. oraz 10 mg w ilości 80 opakowań po 30 tabl.; 
b) zadanie nr 2 – Cisplatinum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) 1000 szt. po 
10 mg / 10 ml. 
Cisplatinum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) 250 szt. po 50 mg / 50 ml. 
Cisplatinum (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) 300 szt. po 100 mg / 100 ml. 
W obu zadaniach w trakcie realizacji umowy strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości 
poszczególnego asortymentu przy zachowaniu wartości umowy. Wartość zamówienia 
powyżej 134 000 EUR. 
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 
Wykonawcy powinni wnieść wadium w kwocie 16 000 PLN. 
W przypadku złożenia oferty na poszczególne zadania: 
— dla zadania nr 1 – 15 000 PLN, 
— dla zadania nr 2 – 1 000 PLN. 
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: 
— dla zadania nr 1 – 500 000 PLN, 
— dla zadania nr 2 – 4 000 PLN. 
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: 
— dla zadania nr 1 – 250 000 PLN, 
— dla zadania nr 2 – 2 000 PLN, 
— ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których 
mowa w pkt VIII ppkt 4 SIWZ; 
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