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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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Numer: 637625-N-2019

Data: 19/12/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Krajowy numer identyfikacyjny 31332500000000, ul. ul. Mickiewicza  2, 60-834  Poznań, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 848 10 11, e-mail efilipiak@raszeja.poznan.pl, faks 61 848 49 90/91.

Adres strony internetowej (url): www.raszeja.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu do terapii żywieniowej oraz

preparatów do terapii żywieniowej do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. UWAGA: Zamawiający nie wyraża zgody na

zaoferowanie produktów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym. 2) Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają refundacji

i są ujęte na listach leków refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do

7 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. - pakiet nr 1: Sprzęt do żywienia enteralnego - pakiet nr 2:

Płyny do żywienia pozajelitowego - pakiet nr 3: Diety do podaży doustnej, przez zgłębnik lub przetokę wraz jednorazowym sprzętem - pakiet

nr 4: Suplementy do stosowania doustnego - pakiet nr 5: Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego - pakiet nr 6: Igły do portów -

pakiet nr 7: Diety do stosowania doustnego lub przez zgłębnik 4) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a PZP określa standardy

jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z którymi oferowane produkty lecznicze podlegają

zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności: a) Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP – Good

Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada

2015 r., poz. 1979); b) Jakości oraz metod badań produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w

Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea Europejska); c)

ISO 15378 – normy odnoszącej się do materiałów, z których wykonane są opakowania bezpośrednie produktów leczniczych. 5) Zamawiający

nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu do terapii żywieniowej

oraz preparatów do terapii żywieniowej do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. UWAGA: Zamawiający nie wyraża zgody

na zaoferowanie produktów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym. 2) Ceny wszystkich produktów leczniczych, które podlegają

refundacji i są ujęte na listach leków refundowanych, powinny być skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym na dzień składania ofert
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Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

(do 8 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. - pakiet nr 1: Sprzęt do żywienia enteralnego - pakiet

nr 2: Płyny do żywienia pozajelitowego - pakiet nr 3: Diety do podaży doustnej, przez zgłębnik lub przetokę wraz jednorazowym sprzętem

- pakiet nr 4: Suplementy do stosowania doustnego - pakiet nr 5: Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego - pakiet nr 6: Igły do

portów - pakiet nr 7: Diety do stosowania doustnego lub przez zgłębnik - pakiet nr 8: Płyny do żywienia pozajelitowego 4)Zamawiający

zgodnie z zapisem art. 91, ust. 2a PZP określa standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,

zgodnie z którymi oferowane produkty lecznicze podlegają zasadom określonym w wymaganiach i normach dotyczących w szczególności:

a) Dobrej Praktyki Wytwarzania (DPW/GMP – Good Manufacture Practice) produktów leczniczych i substancji czynnych

wykorzystywanych w produktach leczniczych, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r., poz. 1979); b) Jakości oraz metod badań produktów

leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych określonych w Farmakopea Polska lub odpowiedniej farmakopei

uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Farmakopea Europejska); c) ISO 15378 – normy odnoszącej się do

materiałów, z których wykonane są opakowania bezpośrednie produktów leczniczych. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania

ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 8 Nazwa: pakiet nr 8: Płyny do żywienia pozajelitowego 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płyny do

żywienia pozajelitowego 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33692200-9, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje

informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 okres w

dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena oferty (brutto) 100,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:
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