Wałbrzych, dnia 22.12.2020r.
DZPZ-530-Zp/78/PN-75/20
ZMIANA TREŚCI SIWZ
„Dostawa: „Zakup produktów leczniczych zawierających propofol”

- Zp/78/PN-75/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia treść SIWZ :

1.

Punkt XIA SIWZ otrzymuje brzmienie:
Dokumenty do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy p.z.p lub Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p.

Lp.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1.

Odpis z właściwego rejestru – na podstawie 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.

2.

Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co
najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności dostaw produktów
farmaceutycznych,
80 000,00 zł,
każda z dostaw;
Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia (w zależności od rodzaju – pakietu) posiada:
- pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia– zgodnie z Ustawą z dnia

3.

06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U 2020.944),
- dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U.2020 poz.186 z późn. zm).
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2.

Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Leki
LP.

NAZWA
MIEDZYNARODOWA

1. Propofol
2. Propofol

NAZWA
HANDLOWA

POSTAC

Amp. lub fiol.
x5
Amp. lub fiol.
x1

DAWKA
– STEZENIE

ILOSC
OPAK.

1% 20ml

3000

2% 50ml

5000

CENA
NETTO

WARTOSC
NETTO

%
VAT

CENA
BRUTTO

Wartość pakietu brutto:

WARTOSC
BRUTTO

