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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wodociągowa 4

Miejscowość:  Opole Kod pocztowy:  45-221 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 775414241

Osoba do kontaktów:  Daria Hołówko

E-mail:  d.holowko@wszn.opole.pl Faks:  +48 775414237

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wszn.opole.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
P/27/2014 Dostawa leków na SM.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do Apteki
Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, zgodnie
z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej SIWZ z podziałem
na 6 pakietów:
PAKIET 1 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do
podania podskórnego (1 opakowanie = 12 amp.lub 1op.=4 wkłady ) w ilości 800 opakowań;
UWAGA DO PAKIETU 1: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy
zaoferowanego leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (wkłady lub ampułki).
PAKIET 2 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do podania
domięśniowego (1 opakowanie = 4 amp.) w ilości 650 opakowań;
PAKIET 3 Leki na stwardnienie rozsiane : Interferon Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./
s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera 15 pojedynczych opakowań, z których każde zawiera
zestaw do wykonania pojedynczych injekcji (1 fiolka z proszkiem do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2
ml rozpuszczalnika do przyg.r-ru zawierającą r-r NACL o stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki
nasączone alkoholem) w ilości 600 opakowań;
PAKIET 4 Leki na stwardnienie rozsiane: Octan Glatirameru do podania podskórnego 20mg x 28 ampułko
strzykawka=1 opak. w ilości 600 opakowań;
PAKIET 5 Leki na stwardnienie rozsiane: FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps. w ilości 260 opakowań;
PAKIET 6 Leki na stwardnienie rozsiane: NATALIZUMAB 300mg/15ml w ilości 30 fiolek.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków na leczenie stwardnienia rozsianego
są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym
zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani
też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości
zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku albo z innego
powodu uniemożliwiającego kontynuację terapii lekowej w przypadku gdy dojdzie do zawarcia kontraktu z NFZ
na rok 2016.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że w przypadku gdy nie dojdzie do przedłużenia kontraktu z NFZ
na finansowanie programu leczenia SM na rok 2016 zawarta umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2015
r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nie zawarciu kontraktu z NFZ na rok 2016 - patrz § 2 ust. 5 i 7 wzoru
umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
Dodatkowe przedmioty 33100000  



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3 / 4

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
P/27/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wsznopole
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-159107   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 235-413092  z dnia:  05/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/12/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
12/01/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/01/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-161808
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