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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429602-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Produkty farmaceutyczne
2018/S 190-429602

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 173-392088)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323499298
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Faks:  +48 323499299
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsm.com.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/79/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
Pakiet 1 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Pakiet 2 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci
szpiczaka mnogiego
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Pakiet 3 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Pakiet 4 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
Pakiet 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Pakiet 6 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej

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

28/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392088

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Ciąg dalszy
informacji z VI.3):
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogu.
Ciąg dalszy informacji z VI.3):
Przetarg nieograniczony.
Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną
w art. 24aa uPzp.
Zamawiający nie przewidział zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Domówienie
1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt.
1)ustawy Pzp obejmującego prawo do zwiększenia do 50 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje
zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z
zastrzeżeniem § 2 ust. 3, 5, 6, 7, 8, 10 i 17 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy
wdanej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może
w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy
Dot. pkt II.2.5) Kryteria udzielania zamówienia
Cena 100 %.
Ciąg dalszy informacji z VI.3):
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od
oferowanego pakietu:
Pakiet 1 - 200 000,00 PLN
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Pakiet 2 - 140 000,00 PLN
Pakiet 3 - 101 000,00 PLN
Pakiet 4 - 30 000,00 PLN
Pakiet 5 - 2 100,00 PLN
Pakiet 6 - 4 800,00 PLN
Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety wówczas wadium wyniesie: 477 900,00 PLN
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogu.
Ciąg dalszy informacji z VI.3):
Przetarg nieograniczony.
Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną
art. 24aa uPzp.
Zamawiający nie przewidział zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Domówienie
1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1)
ustawy Pzp obejmującego prawo do zwiększenia do 30 % wartości danego pakietu obejmującego pozycje
zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z
zastrzeżeniem § 2 ust. 3, 5, 6, 7, 8, 10 i 17 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w
niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy
wdanej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może
w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30 % wartości danej pozycji.
4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej
umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy
Dot. pkt II.2.5) Kryteria udzielania zamówienia
Cena 100 %.
Ciąg dalszy informacji z VI.3):
Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od
oferowanego pakietu:
Pakiet 1 - 200 000,00 PLN
Pakiet 2 - 140 000,00 PLN
Pakiet 3 - 101 000,00 PLN
Pakiet 4 - 30 000,00 PLN
Pakiet 5 - 2 100,00 PLN
Pakiet 6 - 4 800,00 PLN
Jeżeli oferta zostanie złożona na wszystkie pakiety wówczas wadium wyniesie: 477 900,00 PLN
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
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Zamiast:
Pakiet nr 5 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego. 1
pozycja asortymentowa
Powinno być:
Pakiet nr 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego. 2
pozycje asortymentowe

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


