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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polska
Tel.:  +48 146443245
E-mail: dzp@zozdt.pl 
Faks:  +48 146443245
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozdt.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej
Numer referencyjny: 21/17/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje 58 części (pakietów) - szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ.

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

11/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SEKCJAZAM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-174378
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/12/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany

mailto:dzp@zozdt.pl
http://www.zozdt.pl
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Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: do istniejącego opisu w sekcjii VI.3 Zamawiajacy dodaje
poniższe informacje
Zamiast:
.
Powinno być:
- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.- Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.-
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.1.3Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.1.4Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy PZP.1.5 Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.1.6Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:a.
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeliwykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1 3). SIWZ.1.7W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a. zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu;b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.1.8Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III SIWZ.1.9Zamawiający żąda od
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wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ,dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuasytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP.1)
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
.
Powinno być:
Dokumenty wymagane:1)Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16), w formie pisemnej
– zgodnie z Załączniku nr 3 do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2)W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
pkt VI 1. 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.3)Wykonawca nie jet obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z
2016 r. poz. 352).4)Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.5)Zgodnie z art.
26 ust. 1 PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia, tj.:a) aktualne zezwolenie, koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję, a także zezwolenie na obrót hurtowy środkami
odurzającymi lub substancjami psychotropowymi (jeżeli dotyczy);b)Opłacona polisa a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł. c)wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie –
zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, według opisu określonego w pkt V 1.1 3) niniejszej części;d)informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP oraz, odnośnie
skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;e)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
.
Powinno być:
f)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;g)odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 PZP;
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.7)W przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8)W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one
aktualne.9)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) d-g:
a) powyższy ppkt d) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
b) powyższy ppkt e-g - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.10)Dokumenty, o których mowa
w pkt 9) ppkt a i ppkt b2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9)
ppkt b1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
.
Powinno być:
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11) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10) SIWZ stosuje się.12)Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o
którym mowa w pkt V 1. 1) SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13)Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.14) Zamawiający wzywa także,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP. 15) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego
przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.16)Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia dokumentów:1. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – jeżeli dotyczy
przedmiotowego postępowania, że:
a) oferowany przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września
2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. nr 45 z 2008r., poz. 271, z późn. zmian.), jest dopuszczony do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami tej ustawy i posiadają: - aktualne, ważne
na dzień składania oferty pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra
Zdrowia, lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję
Europejską – aktualną kartę charakterystyki produktu leczniczego. b) Wykonawca przedłoży wyżej wymienione
dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde
żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.c) W przypadku ukończenia okresu
ważności danego dokumentu w czasie realizacji umowy, Wykonawca powiadomi natychmiast Kierownika Apteki
Zamawiającego,d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminami ważności nie
krótszymi niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.e) Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wynikające z
tytułu wprowadzenia do obrotu towaru niespełniającego wymogów określonych obowiązującymi przepisami i
normami ponosi Wykonawca.
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
.
Powinno być:
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2. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 7a* do SIWZ – jeżeli dotyczy przedmiotowego
postępowania, że:
a) Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla
przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów
kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.
b) Oświadczamy, że oferowany asortyment jest zgłoszony/wpisany do rejestru przez Urząd Rejestracji Wyrobów
Medycznych
c) Oświadczamy, że przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3
dni od daty wezwania.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP
wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:
Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ
4. Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa
i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
5. Dowód wniesienia wadium.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Krótki opis:
Zamówienie obejmuje 58 części (pakietów) - szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ.
Powinno być:
Krótki opis:
Zamówienie obejmuje 58 części (pakietów) - szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera
załącznik nr 2 do SIWZ.
Pakiet 1 - Antybiotyki
Pakiet 2 - Antybiotyki
Pakiet 3 - Leki różne
Pakiet 4 - Antybiotyki
Pakiet 5 - Antybiotyki
Pakiet 6 - Antybiotyki
Pakiet 7 – Midazolam
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Pakiet 8 - Antybiotyki
Pakiet 9 - Antybiotyki
Pakiet 10 - Heparyny i leki różne
Pakiet 11 - Heparyny
Pakiet 12 - Antybiotyki
Pakiet 13 - Flukonazolum
Pakiet 14 - Antybiotyki
Pakiet 15 - Antybiotyki
Pakiet 16 - Antybiotyki
Pakiet 17 - Antybiotyki
Pakiet 18 - Płyny infuzyjne
Pakiet 19 - Theophyllinum
Pakiet 20 - Antybiotyki
Pakiet 21 - Antybiotyki
Pakiet 22 - Antybiotyki
Pakiet 23 - Antybiotyki
Pakiet 24 - Żywienie pozajelitowe
Pakiet 25 - Żywienie pozajelitowe
Pakiet 26 – Żywienie pozajelitowe
Pakiet 27 – Żywienie pozajelitowe
Pakiet 28 – Preparaty do żywienia pozajelitowego metodą All in one
Pakiet 29 - Preparaty do żywienia dojelitowego
Pakiet 30 – Zestaw do podaży diet dojelitowych – kompatybilny z preparatami do żywienia dojelitowego z
pakietu 29
Pakiet 31 - Preparaty do żywienia
Pakiet 32 – Leki RTU
Pakiet 33 - Narkotyki
Pakiet 34 – Odżywki i preparaty mlekozastępcze
Pakiet 35 – Leki psychotropowe
Pakiet 36 – Immunoglobuliny, albuminy
Pakiet 37 - Insuliny
Pakiet 38 – Insuliny
Pakiet 39 - Wapno sodowane
Pakiet 40 – Tramadoli hydrochloridum
Pakiet 41 – Pozostałe leki 1
Pakiet 42 – Pozostałe leki 2
Pakiet 43 - Pozostałe leki 3
Pakiet 44 – Pozostałe leki 4
Pakiet 45 – Hepa Merz, Amantadini sulfas
Pakiet 46 – Środki niejonowe monomeryczne
Pakiet 47 – Środki niejonowe dimeryczne
Pakiet 48 - Sevoflurane
Pakiet 49 – Lamiwudyna
Pakiet 50 - Cerezyme
Pakiet 51 – Substancje recepturowe
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Pakiet 52 – Dializaty
Pakiet 53 - Płyny do irrygacji
Pakiet 54 - Paski do glukometru
Pakiet 55 - Program lekowy 1
Pakiet 56 - Program lekowy 2
Pakiet 57– Natrium Chloratum
Pakiet 58 – Amphotericin B
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ciąg dalszy pkt II 1.4
Zamiast:
.
Powinno być:
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
Ilości wskazane w formularzach cenowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości
przedmiotu zamówienia niż podana w formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego
zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejsza SIWZ.
Termin ważności na leki - minimum 12 miesięcy od daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dotyczących poszczególnych pakietów lecz nie
dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.
Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.
W pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe leków – zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert równoważnych. (nie dotyczy pakietu 3 „Leki różne” pozycja od 14 do 16 KETONAL,) - Przez produkty
równoważne Zamawiający rozumie odpowiedniki oryginalnego gotowego produktu leczniczego (zgodnie z
definicją zawartą w ustawie z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne) tj. ”produkt leczniczy posiadający
taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną
wobec oryginalnego produktu leczniczego, potwierdzoną, jeżeli jest to niezbędne, właściwie przeprowadzonymi
badaniami dostępności biologicznej: pojęcie odpowiednika oryginalnego gotowego produktu leczniczego
dotyczy również różnych postaci farmaceutycznych niezmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczonych do
podawania doustnego zawierających tę samą substancję czynną, w szczególności tabletek i kapsułek”.
Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanym pakiecie lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych
parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych – będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 06 września
2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 z póź. zm.) co oznacza, że oferowane leki są
dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy PZP;
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
PZP.POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Prawa zamówień publicznych.
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2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. W opisie przedmiotu zamówienia art. 29 ust 4 ustawy PZP.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn.
zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.


