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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Skwara
Tel.:  +48 426895818
E-mail: magda@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kopernik.lodz.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: 128/ZP/17

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 2a do SIWZ. 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. Zamawiający
zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Dostawa
przedmiotuzamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

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

10/01/2018

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

mailto:magda@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-165431
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 226-470363
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/11/2017

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: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Cefamandolum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 fiolka proszku – op. 5000
2. Cerebrolysin roztwór do wstrzykiwań i infuzji 215,2 mg/ml 5 amp. 10 ml – op. 1000
3. Glyceroli trinitras aerozol podjęzykowy „0,4 mg/dawkę” 1 poj. 11 g (200 dawek ) – op. 120
4. Alprazolamum tabletki 0,5 mg 30 tabl. – op. 70
5. Bromhexini hydrochloridum syrop 4mg/5ml 1 butelka 120 ml – op. 100
6. Collagenasum maść 1,2 j./g 1 op. 20 g – op. 330
7. Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 25 mg 5
fiol. + 5 amp. rozp. – op. 700
8. Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas maść (30 mg + 10 mg)/g 1 tuba. 10 g – op. 450
9. Hydrogeni Peroxidum płyn na skórę 3 % 1 op. 100g – op. 50
10. Lamivudinum tabletki powlekane 100 mg 28 tabl. – op. 24
11. Latanoprostum krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 butelka 2,5 ml – op. 20
12. Methyldopum tabletki 250 mg 50 tabl. – op. 40
13. „Propafenoni hydrochloridum” „roztwór do wstrzykiwań” 3,5 mg/ml 5 amp. 20 ml – op. 40
14. Clopidogrel tabletki 75 mg 28 tabl. – op. 1300
15. Escherichia coli + Hydrocortisonum czopki doodbytnicze 5 mg 10 szt – op. 10
16. Ibuprofenum tabletki/ kapsułki 200 mg 60 tabl. / kaps – op. 60
17. Morphini sulfas typu Spinal roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml ( 2mg/2ml) 10 amp. 2 ml – op. 40
18. Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas maść do oczu (10 mg + 10 mg)/g 1 op. 3 g – op. 200
19. Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml 10 amp. 1 ml – op. 200
20. Torasemidum tabletki 5 mg 30 tabl. – op. 600.
Powinno być:
1 Cerebrolysin roztwór do wstrzykiwań i infuzji 215,2 mg/ml 5 amp. 10 ml op 1000
2 Glyceroli trinitras aerozol podjęzykowy "0,4
mg/dawkę" 1 poj. 11 g (200 dawek ) op 120
3 Alprazolamum tabletki 0,5 mg 30 tabl. op 70
4 Bromhexini hydrochloridum syrop 4mg/5ml 1 butelka 120 ml op 100
5 Collagenasum maść 1,2 j./g 1 op. 20 g op 330
6 Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 25 mg 5
fiol. + 5 amp. rozp. op 700
7 Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas maść (30 mg + 10 mg)/g 1 tuba. 10 g op 450
8 Hydrogeni Peroxidum płyn na skórę 3% 1 op. 100g op 50
9 Lamivudinum tabletki powlekane 100 mg 28 tabl. op 24

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:470363-2017:TEXT:PL:HTML
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10 Latanoprostum krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml 1 butelka 2,5 ml op 20
11 Methyldopum tabletki 250 mg 50 tabl. op 40
12 "Propafenoni
hydrochloridum" "roztwór do
wstrzykiwań" 3,5 mg/ml 5 amp. 20 ml op. 40
13 Escherichia coli + Hydrocortisonum czopki doodbytnicze 5 mg 10 szt op 10
14 Ibuprofenum tabletki/ kapsułki 200 mg 60 tabl. / kaps op 60
15 Morphini sulfas typu Spinal roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml ( 2mg/2ml) 10 amp. 2 ml op 40
16 Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetas maść do oczu (10 mg + 10 mg)/g 1 op. 3 g op 200
17 Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml 10 amp. 1 ml op 200
18 Torasemidum tabletki 5 mg 30 tabl. op 600
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg 30 tabl.
-op. 600
2. „Natrii valproas + Acidum valproicum” „granulat o przedłużonym uwalnianiu” „(333,30 mg + 145,14 mg)/sasz.”
30 sasz. – op. 30
3. „Natrii valproas + Acidum valproicum” „granulat o przedłużonym uwalnianiu” „(666,60 mg + 290,27 mg)/sasz.”
30 sasz. – op. 20
4. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infizji 200 mg 1 fiol.
proszku + rozpuszczalnik op 50
5. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infizji 400 mg 1 fiol.
proszku + rozpuszczalnik op 1200
6. Spiramycinum tabletki powlekane 1,5 mln j.m. 16 tabl. – op. 120
7. Spiramycinum tabletki powlekane 3 mln j. m. 10 tabl. – op. 130.
Powinno być:
1 Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg 30 tabl.
op 600
2 "Natrii valproas + Acidum
valproicum" "granulat o
przedłużonym
uwalnianiu" "(333,30 mg
+ 145,14
mg)/sasz." 30 sasz. op 30
3 "Natrii valproas + Acidum
valproicum" "granulat o
przedłużonym
uwalnianiu" "(666,60 mg
+ 290,27
mg)/sasz." 30 sasz. op 20
4 Spiramycinum tabletki powlekane 1,5 mln j.m. 16 tabl. op. 120
5 Spiramycinum tabletki powlekane 3 mln j. m. 10 tabl. op. 130
Numer sekcji: III.1.1
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008r.
Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w hurtownie
farmaceutyczne), posiadają zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zgodnie z art. 38 ust.
1ustawy. Nie dotyczy pakietów 1 i 12.
A.1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w
hurtownie farmaceutyczne);
A.1.2) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie lub import produktu
leczniczego zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub importerem.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,
o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga
poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu,Zamawiajmy odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia.
*Do sekcji III.1):
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.2).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Nie dotyczy pakietów 1 i 12.
A.1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny – przekształcone z mocy prawa w
hurtownie farmaceutyczne);
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,
o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga
poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu,Zamawiajmy odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku
dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
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są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia.
*Do sekcji III.1):
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w
postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.2).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości: 148 600,00 zł
Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
nr pakietu wadium do SIWZ nr pakietu wadium do SIWZ
Pakiet nr 1 200,00 zł
Pakiet nr 2 400,00 zł
Pakiet nr 3 4 000,00 zł
Pakiet nr 4 21 000,00 zł
Pakiet nr 5 2 000,00 zł
Pakiet nr 6 14 000,00 zł
Pakiet nr 7 3 000,00 zł
Pakiet nr 8 8 000,00 zł
Pakiet nr 9 300,00 zł
Pakiet nr 10 500,00 zł
Pakiet nr 11 21 000,00 zł
Pakiet nr 12 200,00 zł
Pakiet nr 13 2 000,00 zł
Pakiet nr 14 1 200,00 zł
Pakiet nr 15 16 000,00 zł
Pakiet nr 16 38 000,00 zł
Pakiet nr 17 15 000,00 zł
Pakiet nr 18 1 800,00 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.
Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź),
b) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
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wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem
ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
Powinno być:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert,
wadium w wysokości: 148 600,00 zł
Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
nr pakietu wadium do SIWZ nr pakietu wadium do SIWZ
Pakiet nr 1 200,00 zł
Pakiet nr 2 400,00 zł
Pakiet nr 3 2 950,00 zł
Pakiet nr 3A 900,00 zł
Pakiet nr 3B 150,00 zł
Pakiet nr 4 21 000,00 zł
Pakiet nr 5 2 000,00 zł
Pakiet nr 6 14 000,00 zł
Pakiet nr 7 200,00 zł
Pakiet nr 7A 2800 zł
Pakiet nr 8 8 000,00 zł
Pakiet nr 9 300,00 zł
Pakiet nr 10 500,00 zł
Pakiet nr 11 21 000,00 zł
Pakiet nr 12 200,00 zł
Pakiet nr 13 2 000,00 zł
Pakiet nr 14 1 200,00 zł
Pakiet nr 15 16 000,00 zł
Pakiet nr 16 38 000,00 zł
Pakiet nr 17 15 000,00 zł
Pakiet nr 18 1 800,00 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.
Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź),
b) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem
ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/01/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z modyfikacją pakietu nr 3 zamawiający tworzy:
Pakiet 3A: 1 Clopidogrel tabletki 75 mg 28 tabl. op 1300
Pakiet 3B: 1 Cefamandolum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 fiolka proszku op. 5000.
W związku z modyfikacja pakiety 7 Zamawiający tworzy:
Pakiet 7A: 1. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infizji 200 mg
1 fiol. proszku + rozpuszczalnik op 50,
2. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infizji 400 mg 1 fiol.
proszku + rozpuszczalnik op 1200.
Pozostałe wymogi w zakresie Pakietu 3A i 3B pozostają takie jak opisane w pierwotnym ogłoszeniu w zakresie
pakietu nr 3. Pozostałe wymogi w zakresie pakietu 7 A pozostają takie same jak opisane w pierwotnym
ogłoszeniu w zakresie pakietu nr 7.


