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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409989-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Hajnówka: Szczepionki
2018/S 181-409989
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 177-400779)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
Hajnówka
17-200
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych SPZOZ w Hajnówce
Tel.: +48 856829242
E-mail: spzoz@onet.eu
Faks: +48 856842679
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.hajnowka.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawę szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
Numer referencyjny: 2018/PN/KZM/1

II.1.2)

Główny kod CPV
33651600

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
zawierająca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu dla osób dorosłych - zawiesina w
ampułkostrzykawkach 0,5 ml w ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Oferowane
wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do
obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu
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zamówienia objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.). 3. Dostarczone leki muszą spełniać
wszystkie wymagania określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w art. 10 ust. 2
pkt. 11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego. 4. Zamawiający wymaga aby produkty w chwili dostawy posiadały
trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400779

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
zawierająca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu dla osób dorosłych – zawiesina w
ampułkostrzykawkach 0,5 ml w ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące
dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji
dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.).3. Dostarczone
leki muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa
w art. 10 ust. 2 pkt.11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego.4.Zamawiający wymaga aby produkty w chwili dostawy
posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Powinno być:
1. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
zawierająca inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu dla osób dorosłych - zawiesina w
ampułkostrzykawkach 0,5 ml w ilości szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące
dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji
dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 6.9.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz. 2211 t.j.).
3. Dostarczone szczepionki muszą spełniać wszystkie wymagania określone w Charakterystyce Produktu
Leczniczego, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 11 i art. 11 Prawa farmaceutycznego.
4. Zamawiający wymaga aby produkty w chwili dostawy posiadały trwałość użytkową nie krótszą niż 12
miesięcy licząc od dnia dostawy.
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 443 220.00 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 942 211,85 PLN
Numer sekcji: II.2.6
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 443 220.00 EUR
Powinno być:
Wartość bez VAT: 443 200,00 PLN
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego w Sala Konferencyjnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
Powinno być:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać poczta albo przesyłką kurierską na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (Sekretariat), ul. Doc. Adama Dowgirda 9,
17-200 Hajnówka, POLSKA.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejscu wskazanym
powyżej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2018 r. o godzinie 10:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego w Sala
Konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (Sekretariat), ul. Doc.
Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, POLSKA.
Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: w zależności od potrzeb Zamawiającego prawdopodobnie
termin kolejnej ogłoszenia przed 31.10.2021 r.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Wartość szacunkowa dla 6 000 szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu wynosi 443 220 PLN.
Projekt przewiduje zakup 12 755 szt. szczepionek przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu na łączna kwotę
942 211,85 PLN. Zamawiający oszacował wartość zamówienia dla całości projektu.
Wzór umowy stanowi zal. nr 5 do SIWZ.
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://spzoz.hajnowka.pl/
zakup-i-dostawa-szczepionek-przeciw-kzm/
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