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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Kraków
31-503
Polska
Tel.: +49 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Faks: +49 126198668
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzieciecyszpital.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywna dostawa leków
Numer referencyjny: DZP.271-6/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w ramach 10 pakietów, zwanych dalej „towarem”
szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
Pakiety nr 1-10 dotyczą programów terapeutycznych realizowanych u Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak
nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres:
apteka@dzieciecyszpital.pl .
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2019

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Ludwik2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-030946
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 045-102225
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/02/2019

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.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w ramach 10 pakietów, zwanych dalej
„towarem”szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
Pakiety nr 1-10 dotyczą programów terapeutycznych realizowanych u Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak
nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany
jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na
adres:apteka@dzieciecyszpital.pl .
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w ramach 11 pakietów, zwanych dalej
„towarem”szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.
Pakiety nr 1-11 dotyczą programów terapeutycznych realizowanych u Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również
towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak
nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany
jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na
adres:apteka@dzieciecyszpital.pl .
4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
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Zamiast:
Dostawa:
1. Adalimumabum inj.40 mg/0,8 ml x 2 pudełka. W każdym pudełku: 1 fiolka(0,8 ml jałowego roztworu), 1 pusta
jałowa strzykawka, 1 igła, 1 nasadka na fiolkę i 2 gaziki nasączone alkoholem. Lek do stosowania u dzieci
imłodzieży - op 200
2. Adalimumabum inj.40 mg/0,8ml x 2 amp-strz.roztwór do wstrzykiwań podskórnych. - op 400
Powinno być:
Dostawa:
1. Adalimumabum inj.40 mg/0,8 ml x 2 pudełka. W każdym pudełku: 1 fiolka(0,8 ml jałowego roztworu), 1 pusta
jałowa strzykawka, 1 igła, 1 nasadka na fiolkę i 2 gaziki nasączone alkoholem. Lek do stosowania u dzieci
imłodzieży - op 200
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium
Na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla Pakietu nr 3 o wartości 17 500,00 zł,
Powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium
Na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla Pakietu nr 3 o wartości 5 800,00 zł,
Numer sekcji: II.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: W informacji o częściach dodaje się dodatkową cześć 11
Zamiast:
Powinno być:
Na końcu sekcji dodaje się Opis do części nr 11:
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet nr 11
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa:
Adalimumabum inj.40 mg/0,8ml x 2 amp-strz.roztwór do wstrzykiwań podskórnych. - op 400
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak
nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia
lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego
niestanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium
Na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla Pakietu nr 11 o wartości 11 700,00 zł,
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/04/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 17/04/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/04/2019
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Czas lokalny: 10:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

