
Ogłoszenie nr 540200538-N-2020 z dnia 14-10-2020 r.

Grudziądz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590165-N-2020

Data: 28/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer

identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail przetargi@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (url): www.przetargi@bieganski.org

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-06, godzina: 12:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: 12:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków różnych w
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asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do

SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich

istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia

przedmiotu zamówienia w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego lub innych

użytkowników związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia

– zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy–

które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty; • użytkowaniem, w szczególności

zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych

kosztów związanych z użytkowaniem; • utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje

dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w

szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje

dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji, ponieważ przedmiotem

zamówienia są leki, tj. produkty zużywalne jednorazowego użytku natomiast koszty utylizacji

zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w

związku z tym się znoszą;  przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z

cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych

i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość

pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych

kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia

produktu. 2. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn apteki szpitalnej, ul. Rydygiera 15/17 w

Grudziądzu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie 1: Leki różne Zadanie 2: Leki różne Zadanie 3: Leki różne Zadanie 4: Leki różne

Zadanie 5: Leki różne Zadanie 6: Leki różne Zadanie 7: Leki różne Zadanie 8: Leki różne

Zadanie 9: Leki różne Zadanie 10: Leki różne Zadanie 11: Leki różne Zadanie 12: Leki różne

w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części/zadania. W trakcie

badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 4.

Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu

cenowym w ramach danego zadania. 5. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być

fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej

kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez

Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i

niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 6. Przedmiot zamówienia musi
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być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w

sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych podczas

transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy). Dostarczane

asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze serii. 7. Oferowane

leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy czym dopuszczenie to

może mieć charakter czasowy. 8. Ceny zaoferowanych leków nie mogą przekraczać

wysokości limitów ich refundacji ogłaszanych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w

sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 9. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV

(Wspólny Słownik Zamówień): 33600000 – produkty farmaceutyczne 10. Zamawiający

dopuszcza składanie ofert równoważnych na następujących warunkach: • Wykonawca

określi w ofercie, których pozycji asortymentowych dotyczą zaoferowane odpowiedniki, •

zaoferowane odpowiedniki muszą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy

substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz wykazywać się równoważnością

biologiczną wobec pozycji asortymentowej której odpowiednik dotyczy

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków

różnych w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym

Załącznik Nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące

się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty

cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności:  poniesione przez Zamawiającego

lub innych użytkowników związane z: • nabyciem poprzez dostawy sukcesywne

przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w

ogólnych warunkach umowy– które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty;

• użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot

zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem; •

utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z

utrzymaniem; • wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu

– przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z

eksploatacji, ponieważ przedmiotem zamówienia są leki, tj. produkty zużywalne

jednorazowego użytku natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla

Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą; 

przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu,

usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych
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zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną

można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych

kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem

życia produktu. 2. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn apteki szpitalnej, ul.

Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

na następujące zadania: Zadanie 1: Leki różne Zadanie 2: Leki różne Zadanie 3: Leki

różne Zadanie 4: Leki różne Zadanie 5: Leki różne Zadanie 6: Leki różne Zadanie 7: Leki

różne Zadanie 8: Leki różne Zadanie 9: Leki różne Zadanie 10: Leki różne Zadanie 11:

Leki różne Zadanie 12: Leki różne w asortymentach i ilościach podanych w formularzu

cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub

wszystkie części/zadania. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie

rozpatrywał każde zadanie oddzielnie. 4. Wykonawca winien zaoferować wszystkie

pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym w ramach danego zadania.

5. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion

użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto

powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego

oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność

wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 6. Przedmiot zamówienia musi być

dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego wyrobu, w

sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów eksploatacyjnych

podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy).

Dostarczane asortymenty muszą posiadać informację o terminie ważności i numerze

serii. 7. Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce, przy

czym dopuszczenie to może mieć charakter czasowy bądź muszą posiadać jednorazowe

zezwolenie MZ. 8. Ceny zaoferowanych leków nie mogą przekraczać wysokości limitów

ich refundacji ogłaszanych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych. 9. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik

Zamówień): 33600000 – produkty farmaceutyczne 10. Zamawiający dopuszcza składanie

ofert równoważnych na następujących warunkach: • Wykonawca określi w ofercie,

których pozycji asortymentowych dotyczą zaoferowane odpowiedniki, • zaoferowane

odpowiedniki muszą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji

czynnych, postać farmaceutyczną, oraz wykazywać się równoważnością biologiczną
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wobec pozycji asortymentowej której odpowiednik dotyczy
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