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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13
Wodzisław Śląski
44-300
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Janeta
Tel.:  +48 324537101
E-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl 
Faks:  +48 324555325
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wscp.wodzislaw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Chorób Płuc
ul. Gliwicka 20
Orzesze
43-180
Polska
Tel.:  +48 324537101
E-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl 
Faks:  +48 324555325
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wscp.wodzislaw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
Dworcowa 31
Pilchowice
44-145
Polska
Tel.:  +48 324537101
E-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl 
Faks:  +48 324555325
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wscp.wodzislaw.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWY LEKÓW DLA SZPITALI W RAMACH WSPÓLNEGO ZAMÓWIENIA
Numer referencyjny: 4/2017/DZP/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia w asortymencie i
ilościach określonych szczegółowo w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
części od 1 do 23.

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

07/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: njanemac
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-136971
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 193-395531
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2017

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
Numer sekcji: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby
części
Zamiast:
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 23
Powinno być:
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 25
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1-23
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Na opakowaniu powinny być: data ważności, nr serii, nr katalogowy, temp. przechowywania, nazwa
producenta.
2. Dostarczony towar winien posiadać aktualne atesty (świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa
jakości) dokumenty gwarancyjne i być w gatunku pierwszym.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:395531-2017:TEXT:PL:HTML
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3. Dostawa max. do 24 godz. a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do
8 godz od chwili zamówienia telefonicznego/ fax lub e-mail.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty
transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy.
5. Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działów farmacji szpitalnej. Dostawa
w godzinach 7:00 – 13:00.
6. Możliwość zwrotu w przypadku wyrobów wadliwych na koszt wykonawcy. Jeżeli towar zostanie dostarczony
niezgodnie z zamówieniem, wykonawca na własny koszt zabierze towar niezgodny z zamówieniem i dostarczy
towar zgodnie z zamówieniem.
7. Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Gwarancja: minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego i jest równa okresowi
przydatności do stosowania.
9. Ilości podane w załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1-23 są szacunkowe i mogą ulec zmianie podczas realizacji
zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej
wartości zadania.
10. W przypadku zakończenia produkcji leku i braku zamiennika, należy wycenić lek podając ostatnią cenę
hurtową producenta oraz uwagę o aktualnym braku jego dostępności.
11. Zamawiający nie przewiduje dzielenia ustalonych w niniejszej siwz zadań ani wydzielania z zadań
poszczególnych pozycji.
12. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę.
Powinno być:
1. Na opakowaniu powinny być: data ważności, nr serii, nr katalogowy, temp. przechowywania, nazwa
producenta.
2. Dostarczony towar winien posiadać aktualne atesty (świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa
jakości) dokumenty gwarancyjne i być w gatunku pierwszym.
3. Dostawa max. do 24 godz. a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do
12 godz od chwili zamówienia telefonicznego/ fax lub e-mail.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty
transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy.
5. Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działów farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 – 13:00.
6. Możliwość zwrotu w przypadku wyrobów wadliwych na koszt wykonawcy. Jeżeli towar zostanie dostarczony
niezgodnie z zamówieniem, wykonawca na własny koszt zabierze towar niezgodny z zamówieniem i dostarczy
towar zgodnie z zamówieniem.
7. Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Gwarancja: minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego i jest równa okresowi
przydatności do stosowania. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
9. Ilości podane w załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1-23 są szacunkowe i mogą ulec zmianie podczas realizacji
zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej
wartości zadania.
10. W przypadku zakończenia produkcji leku i braku zamiennika, należy wycenić lek podając ostatnią cenę
hurtową producenta oraz uwagę o aktualnym braku jego dostępności.
11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę.
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Informujemy, że dodano 2 nowe Części - Część nr 13A - Dostawy czynników wzrostu, Pakiet nr 18A - Dostawy
leków różnych wspólnych, szczegółowy opis znajduje się na stronie Zamawiającego.
Opis zamówienia:
1. Na opakowaniu powinny być: data ważności, nr serii, nr katalogowy, temp. przechowywania, nazwa
producenta.
2. Dostarczony towar winien posiadać aktualne atesty (świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa
jakości) dokumenty gwarancyjne i być w gatunku pierwszym.
3. Dostawa max. do 24 godz. a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do
12 godz od chwili zamówienia telefonicznego/ fax lub e-mail.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru, a w szczególności koszty
transportu, ubezpieczenia przedmiotu umowy.
5. Wykonawca dokona kompletnych dostaw do działów farmacji szpitalnej. Dostawa w godzinach 7:00 – 13:00.
6. Możliwość zwrotu w przypadku wyrobów wadliwych na koszt wykonawcy. Jeżeli towar zostanie dostarczony
niezgodnie z zamówieniem, wykonawca na własny koszt zabierze towar niezgodny z zamówieniem i dostarczy
towar zgodnie z zamówieniem.
7. Termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Gwarancja: minimalnie 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego i jest równa okresowi
przydatności do stosowania. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w
wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
9. Ilości podane w załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1-23 są szacunkowe i mogą ulec zmianie podczas realizacji
zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie przekroczy jednak ofertowej
wartości zadania.
10. W przypadku zakończenia produkcji leku i braku zamiennika, należy wycenić lek podając ostatnią cenę
hurtową producenta oraz uwagę o aktualnym braku jego dostępności.
11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania niż w opisie przedmiotu zamówienia z
odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości w górę.
W związku z powyższym zmianie ulega wartość wadium dla Części nr 13,18. Przyjmują one następujące
wartości: Część nr 13 – 1227 zł, Część nr 18 – 2806 zł.
Wadium dla Części nr 13A wynosi – 540 zł, dla Części nr 18A – 489 zł.
Kryteria udzielenia zamówienia - Cena
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Początek: 01/01/2018
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Kod NUTS: PL229
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Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.


