SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Szpital imienia
doktora Roberta Kocha
Wolsztyn, dnia 22. maja, 2018 r.
Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/69/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną 24 miesięczną dostawę
produktów farmaceutycznych dla SPZOZ w Wolsztynie; PN/9/2018
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (Dz U. z 2017.1579 z późn.zm) Zamawiający modyfikuje treść
siwz w następującym zakresie:
1. Pakiet 9, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku Bupivacaini hydrochloridum spinal heavy roztwór do
wstrzyknięć 5 mg/ml 5 amp.a 4ml), pakowanego w jałowe blistry.
2.

Pak.10 poz.11, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równowaznego 30 mg/5 ml, syrop, 150 ml – 20 op.

3.

Pak.10 poz.39, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Carbo medicinalis tabletki 0,2 g 20 tabl.- 90
op. pod warunkiem przeliczenia uwzględniającego dawkę,

4.

Pak.10 poz.62, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Hydroxyzini hydrochloridum syrop 2 mg/ml,
syrop, 200 ml- 25 op. pod warunkiem przeliczenia uwzględniającego dawkę,

5.

Pak.10 poz.79, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego: o poj. 5 mg/5 ml, syrop, 125 ml - 2
op.,

6.

Pak.10 poz.101, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci kapsułek (z minitabletkami odpornymi
na działanie soku żołądkowego) o składzie : 1 kaps. 25 000 zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności
enzymatycznej: 25 000 j. Ph. Eur. lipazy; 22 500 j. Ph. Eur. amylazy; 1 250 j. Ph. Eur. Proteazy x 20 kps.- 50 op.

7.

Pak.13 poz.16, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci Magnesii subcarbonate – Magnezin
Comfort 125 mg Mg (125 mg jonów magnezowych / tabletka).

8. Pakietu nr 22, poz. 1,2,3, Zamawiający wymaga, aby Budesonidum mógł być mieszany z 0,9% roztworem
chlorku sodu oraz z roztworami terbutaliny, salbutamolu, fenoterolu, acetylocysteiny, kromoglikanu
sodowego lub ipratropium;
9.

Pakietu nr 22, poz. 1,2,3, Zamawiający dopuszcza preparaty, które należy zużyć w ciągu 30 minut po
rozcieńczeniu lub rekonstytucji,

10. Pak.23 poz.43, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu :Nasivin Classic(soft 0.05%),0,5mg/ml, aerozol
d/nos,10ml.
11. Pak.23 poz.44, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu: Nasivin Kids(soft 0.025%),0,25mg/ml, aerozol
d/nos,10ml.
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12. Pak. 24 poz.62, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego: ZinoDr.,krem,barier-ochron.,o
dział.piel-reg,125g
13. Pak.24 poz.67, Zamawiający dopuszcza wycenę maści cynkowej o gramaturze 20 g- 13 op
14. Pakiecie 24 poz.62, Zamawiający dopuszcza zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o
takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o
takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z
zabezpieczeniem),
15. Pak.32 poz.19, Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu: Nasivin Classic(soft 0.05%),0,5mg/ml, aerozol
d/nos,10ml.
16. Pakiecie 49 poz. 2, Zamawiający dopuszcza dołączenie do produktu leczniczego Enoxaparinum natricum
rozt.do wstrz.podsk. 0,1g/1ml 1 fiol.a 3 ml, zestawu do podawania w skład którego wchodzi: 1 MiniSpike + 10
strzykawek tuberkulinowych, pod warunkiem wyodrębnienia składników zestawu do podawania jako
oddzielnych pozycji na fakturze.
17. Pak.57 poz.17, Zamawiający wymaga preparat Sulpiridum 50mg kaps. 24 kaps.- 2 op.
18. Pak.67 poz.10, Zamawiający wymaga wyceny 40 opakowań po 42 tabl,
19. pak. nr 69 poz. 1-5, Zamawiający wymaga, aby leki z wymienionych pozycji zarejestrowane we wskazaniu: A.
choroby układu nerwowego w tym: - zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK,C. choroby oczu
w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki.
20. Pak.77 poz.2, Zamawiający zmienia wymaganą dawkę preparatu na: 6,75mg/0,9ml,rozt.d/wst,1fiol.
21. Pak.77 poz.1,2; Zamawiający wymaga w pakiecie nr 77 poz. 1-2 zaoferowania produktu pochodzącego od
jednego producenta,
22. wzoru umowy: do § 4 ust. 11 umowy Zamawiający po zdaniu pierwszym, zdanie drugie o treści: „W przypadku
konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni na żądanie Wykonawcy kopię rejestru
warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru”.
23. Dotyczy § 4 ustęp 13 umowy, Zamawiający zmienia zapis na: „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy fakturę
wraz ze szczegółową specyfikacją, niezależnie od tego Wykonawca przy dostawie doręczy Zamawiającemu
wersję elektroniczną (w formacie BLOZ lub BAZYL LUB DATAFARM) z kopią specyfikacji dostawy. W przypadku
Pakietu nr 551, Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną faktury w formacie PDF)”.
24. Dotyczy § 4 ust. 4, Zamawiający zmienia treść na: „Dostawy odbywać się będą na podstawie składanych przez
Zamawiającego zamówień ilościowo – asortymentowych w zakresie pakietów nr 4,9,17,18,39,48,5053,56,64,68 w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania, faksowego, e-mail lub pisemnego
zamówienia; w terminie 2 dni roboczych- pozostałe pakiety z wyłączeniem pakietu nr 66, poz. 1-5 czas
dostawy – maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania zamówienia”
25. Dot. Rozdziału 3 pkt 3.13 d) SIWZ– Zamawiający w zakresie Pakietu nr 55 wydłuża terminu dostawy do 2
dni roboczych
26. wzoru Umowy: § 13 Kary umowne, zamawiający zmienia zapis na: „ Zamawiający może nałożyć na
wykonawcę kary umowne:
1

Właściwe pozostanie na etapie podpisywania umowy
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1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia liczonego od wartości niezrealizowanej umowy.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za
każdy dzień zwłoki. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka w realizacji
przedmiotu umowy przekroczy 14 dni.
c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia na
CITO za każdą godzinę zwłoki.
d) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 3 wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w kwocie 200,00 zł. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień
określonych w § 3 pkt. 6.”

ilekroć w siwz jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć 07.06.2018 r. godzi 12:00.
ilekroć w siwz jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć 07.06.2018 r. godzi 12:15.

Powyższe modyfikacje SIWZ są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
mgr Tadeusz Tofel

Załączniki:
1.

Zmodyfikowane Pakiety nr 9,10,13,22,23,24,32,49,57,67,69,77

2.

wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp
w uzgodnieniu z Kierownikiem Apteki
i Radcą Prawnym
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