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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ornoch
Tel.:  +48 426895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
211/ZP/16 przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: 211/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i
asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
3.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

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

23/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-016519
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 027-047299
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/02/2017

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.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1 Acidum ascorbicum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 10 amp. 5 ml op 160
2 Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum tabletki powlekane 100mg + 25mg 125 tabl. op 50
3 Atropinum tabletki 0,25 mg 20 tabl. op 60
(...)
39 Theophyllinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg 50 tabl. op 120
40 Tiotropium proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 30 kaps. z inhalatorem op 24
41 Trimebutinum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 7,87mg/ml 1 butelka 250 ml op 50
42 Verapamilum tabletki powlekane 40mg 40 tabl. op 70
43 Verapamilum tabletki powlekane 80mg 40 tabl. op 10
44 Vinpocetinum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml 10 amp. 2ml op 40
Powinno być:
1 Acidum ascorbicum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 10 amp. 5 ml op 160
2 Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum tabletki powlekane 100mg + 25mg 125 tabl. op 50
3 Atropinum tabletki 0,25 mg 20 tabl. op 60
(...)
39 Theophyllinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg 50 tabl. op 120
41 Trimebutinum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 7,87mg/ml 1 butelka 250 ml op 50
42 Verapamilum tabletki powlekane 40mg 40 tabl. op 70
43 Verapamilum tabletki powlekane 80mg 40 tabl. op 10
44 Vinpocetinum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml 10 amp. 2ml op 40
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t.j: Dz. U.
2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn.zm).
Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do sprzedaży produktów leczniczych:
• Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy
celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu
konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:47299-2017:TEXT:PL:HTML
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państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające -
odpowiednio wymagane zezwolenie.
• Podmioty określone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia
ważnego pozwolenia (...)
Powinno być:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t.j: Dz. U.
2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn.zm) .odpowiedni dokument - jeden z poniżej wymienionych:
• zezwolenie, koncesja lub licencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Ministra Zdrowia lub innej
jednostki uprawnionej - w zakresie obrotu produktami leczniczymi – na prowadzenie hurtowni lub składu
konsygnacyjnego oraz w zakresie wytwarzania produktów leczniczych – dla wytwórcy – ważne na dzień
składania ofert.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Wartość dostaw
1 135 000,00 zł
2 55 000,00 zł
3 45 000,00 zł
4 15 000,00 zł
5 45 000,00 zł
6 300,00 zł
7 3 500,00 zł
8 500 000,00 zł
9 700,00 zł
10 6 000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
którychdostawy zostały wykonane.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy
doupływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Wartość dostaw
1 135 000,00 zł
1a 700,00 zł
2 55 000,00 zł
3 45 000,00 zł
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4 15 000,00 zł
5 45 000,00 zł
6 300,00 zł
7 3 500,00 zł
8 500 000,00 zł
9 700,00 zł
10 6 000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do
upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
załączniku nr 3 do SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 61 700,00 zł przed
upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet Wartość wadium
1 10 500,00 zł
2 4 400,00 zł
3 3 500,00 zł
4 1 000,00 zł
5 3 500,00 zł
6 20,00 zł
7 270,00 zł
8 38 000,00 zł
9 60,00 zł
10 450,00 zł
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w (...)
Powinno być:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 61 700,00 zł przed
upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet Wartość wadium
1 10 450,00 zł
1a 50,00 zł
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2 4 400,00 zł
3 3 500,00 zł
4 1 000,00 zł
5 3 500,00 zł
6 20,00 zł
7 270,00 zł
8 38 000,00 zł
9 60,00 zł
10 450,00 zł
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień (...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający utworzył nowy pakiet o nr 1A:
II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 1A Część nr:1A
1 Tiotropium proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 90 kaps. op 35
2 inhalator do preparatu Tiotropium op. 232
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33600000-6
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w
miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu (...)


