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I. II. VI. VII.

Polska-Sanok: Różne urządzenia i produkty medyczne

2018/S 215-492077

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461724)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

ul. 800-lecia 26

Sanok

38-500

Polska

Osoba do kontaktów: Krystian Skoczyński

Tel.: +48 134656290

E-mail: zam.pub@zozsanok.pl

Faks: +48 134656290

Kod NUTS: PL821

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zozsanok.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Na dostawę produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe,

płyny infuzyjne, leki do terapii WZW i inne dla SPZOZ w Sanoku

Numer referencyjny: SPZOZ/PN/40/2018

II.1.2) Główny kod CPV

33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa o charakterze sukcesywnym produktów

leczniczych -do żywienia pozajelitowego, żywienia do jelitowego, płynów

infuzyjnych, leki do terapii WZW i innych z podziałem zamawianego asortymentu

na poszczególne- pakiety.Zaoferowane produkty muszą być dopuszczone

(aktualnie) do obrotu na terenie Polski.

Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż

10 miesięcy od daty dostawy.

2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załą nr 2 doSIWZ

3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w opakowaniach innych niż

określone załą. nr 2 do SIWZ pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości,

jednak zaoferowane opakowanie nie może zawierać więcej niż podwojoną w

stosunku do wyspecyfikowanych ilość sztuk.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj.

równoważnych farmaceutyczne i terapeutycznie.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461724

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowe zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada

zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi w szczególności

posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na

prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu

produktami leczniczymi lub jeżeli wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na

wytwarzanie produktów leczniczych, (w przypadku składania oferty na leki

psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie). Warunek

zostanie ocenione w systemie zero – jedynkowym, tzn. spełnia – nie spełnia na

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych. wymagane dokumenty w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania w w okolicznościach,o których mowa w

art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) Jednolity europejski dokument zamówień, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3

do SIWZ

JEDZ, należy przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami ujętymi w Części.

XIII SIWZ).

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w

terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik zał nr 6 do SIWZ)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i

dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
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b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24

ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

Powinno być:

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej

działalności zawodowe zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada

zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi w szczególności

posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na

prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu

produktami leczniczymi lub jeżeli Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na

wytwarzanie produktów leczniczych, (w przypadku składania oferty na leki

psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie). Warunek

zostanie ocenione w systemie zero – jedynkowym, tzn. spełnia – nie spełnia na

podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów.

Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Wymagane dokumenty w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postępowania w w okolicznościach,o których mowa w

art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Wykonawca przedkłada:

a) Jednolity europejski dokument zamówień, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3

do SIWZ

Wykonawca składa ofertę w tym JEDZ za pośrednictwem Formularza do złożenia,

zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego

również w miniPortalu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców,

którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

(Wzór oświadczenia stanowi Załącznik zał nr 6 do SIWZ)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
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do udziału w postępowaniu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub

zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 28/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 12/12/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 28/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 12/12/2018

Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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