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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
PL
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Janiszewska
E-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833632
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIIa
Numer referencyjny: ZZP-222/17

II.1.2) Główny kod CPV
33621000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Ilość: 6 700 mg
2. Proporcje dawek w każdej z dostaw:
- 24% przedmiotu zamówienie w dawkach 1 mg
- 28% przedmiotu zamówienie w dawkach 2 mg
- 31% przedmiotu zamówienie w dawkach 5 mg
- 17% przedmiotu zamówienie w dawkach 8 mg
3. Koncentrat czynnika krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.
4. Wielkość i proporcje dawek / opakowań wskazane przez Narodowe Centrum Krwi w Warszawie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu koncentratu przedmiotowego czynnika
krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20% całości przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiotowy zakup dokonywany jest w ramach realizacji programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pod
nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:p.janiszewska@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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23/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-141818
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 198-406739
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/10/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
I.
1. Ilość: 6 700 mg
.2. Proporcje dawek w każdej z dostaw:
— 28 % przedmiotu zamówienie w dawkach 1 mg
— 24 % przedmiotu zamówienie w dawkach 2 mg
— 31 % przedmiotu zamówienie w dawkach 5 mg
— 17 % przedmiotu zamówienie w dawkach 8 mg
3. Czynnik krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.
4. Wielkość i proporcje opakowań wskazane przez Narodowe Centrum Krwi.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu koncentratu przedmiotowego czynnika
krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu zamówienia.
II.
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
27.7.2016 poz. 1126) Wykonawca ma obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego:
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję
Europejską.
2. W/w dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu
wraz dokumentami, o których mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie
wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.
4. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdzielnik Bezpośrednich Odbiorców, dla których dokonywany jest przedmiotowy zakup wraz z liczbą
jednostek międzynarodowych i/lub mg ww. koncentratu czynnika krzepnięcia potrzebnych do zakupienia, celem
niezakłóconej realizacji programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:406739-2017:TEXT:PL:HTML
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na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy
przez Narodowe Centrum Krwi po podpisaniu umowy, zgodnie ze zgłoszonym bieżącym zapotrzebowaniem.
Powinno być:
I.
1. Ilość: 6 700 mg
2. Czynnik krzepnięcia musi być dostarczony wraz z zestawem umożliwiającym jego podanie.
3. Wielkość i proporcje opakowań wskazane przez Narodowe Centrum Krwi.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu koncentratu przedmiotowego czynnika
krzepnięcia, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu zamówienia.
II.
1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
27.7.2016 poz. 1126) Wykonawca ma obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego:
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP lub
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję
Europejską.
2. W/w dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu
wraz dokumentami, o których mowa w pkt 1 dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie
wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.
4. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdzielnik Bezpośrednich Odbiorców, dla których dokonywany jest przedmiotowy zakup wraz z liczbą
jednostek międzynarodowych i/lub mg ww. koncentratu czynnika krzepnięcia potrzebnych do zakupienia, celem
niezakłóconej realizacji programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych
na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy
przez Narodowe Centrum Krwi po podpisaniu umowy, zgodnie ze zgłoszonym bieżącym zapotrzebowaniem.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


