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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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Tel.:  +48 426895911
E-mail: dm.baczyk@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895419
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
EZ.28.107.2019 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wart.
przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farm. dla WWCOiT w Łodzi
Numer referencyjny: EZ.28.107.2019

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych, wyszczególnionych ilościowo i
asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. W treści załącznika nr 2 Zamawiający określił
warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia.

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

23/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: OlgaKowalska
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-110878
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-376586

mailto:dm.baczyk@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376586-2019:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/08/2019

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.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pakiet nr 1 Część 1
Zamiast:
II.2.1)Nazwa:Pakiet nr 1Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV33600000II.2.3)Miejsce świadczenia
usługKod NUTS: PL711Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka62, 93-513 Łódź, Apteka
SzpitalnaII.2.4)Opis zamówienia:1 Rituximab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml 2
fiol.10 ml op 1 9502 Rituximab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml 1 fiol.50 ml op 3
300II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres
obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach:
36Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się
składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów
elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowePrzystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,w tym na pakiet nr 1: 355
368,00 zł
Powinno być:
Zamawiający modyfikuje SIWZ zgodnie z pismem nr EZ.28.107.1599.2019MJ
Numer sekcji: II.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pakiet nr 1a Część 1
Zamiast:
II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Pakiet nr 1aCzęść nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV33600000II.2.3)Miejsce
świadczenia usługKod NUTS: PL711Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Wojewódzkie
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka62, 93-513
Łódź, Apteka SzpitalnaII.2.4)Opis zamówienia:1 Rituximab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10
mg/ml 2 fiol.10 ml op 502 Rituximab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml 1 fiol.50 ml op
200II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres
obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach:
36Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się
składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów
elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkowePrzystępując do przetargu
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,w tym na pakiet nr 1a: 19
162,00 zł
Powinno być:
Zamawiający modyfikuje SIWZ zgodnie z pismem nr EZ.28.107.1599.2019MJ
Numer sekcji: II.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pakiet nr 2 Część 1
Zamiast:
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II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Pakiet nr 2Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV33600000II.2.3)Miejsce
świadczenia usługKod NUTS: PL711Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Wojewódzkie
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka62,
93-513 Łódź, Apteka SzpitalnaII.2.4)Opis zamówienia:1 Bevacizumabum koncentrat do sporządzania
roztworu do infuzji 25 mg/ ml 1 fiol. 4 ml op 1 3002 Bevacizumabum koncentrat do sporządzania roztworu
do infuzji 25 mg/ ml 1 fiol. 16 ml op 1 600II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone
poniżej CenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 36Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:
nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje
o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach
Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nieII.2.14)Informacje dodatkowePrzystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert,w tym na pakiet nr 2: 115 500,00 zł
Powinno być:
Zamawiający modyfikuje SIWZ zgodnie z pismem nr EZ.28.107.1599.2019MJ
Numer sekcji: II.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pakiet nr 12 Część 1
Zamiast:
II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Pakiet nr 12Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV33600000II.2.3)Miejsce
świadczenia usługKod NUTS: PL711Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Wojewódzkie
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka62,
93-513 Łódź, Apteka SzpitalnaII.2.4)Opis zamówienia:1 Trabectedinum proszek do sporządzania
koncentratu roztworu do infuzji 0,25 mg 1 fiol. op 152 Trabectedinum proszek do sporządzania
koncentratu roztworu do infuzji 1 mg 1 fiol. op 60II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone
poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 36Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:
nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje
o opcjachOpcje: nieII.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznychII.2.13)Informacje o funduszach
Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nieII.2.14)Informacje dodatkowePrzystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed
upływem terminu składania ofert,w tym na pakiet nr 12: 7 362,00 zł
Powinno być:
Zamawiający modyfikuje SIWZ zgodnie z pismem nr EZ.28.107.1599.2019MJ

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


