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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: Przedmiot zamówienia

W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny:ZZP-42/40

W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny:ZZP-42/20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

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: 1.2.

Opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Wielkość zakupu: Część 1: 11 250 mg Część 2: 3 750 mg 1.2.2

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie więcej niż o

20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku przekroczenia kwoty

przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb,
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w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów. 1.2.3 Zamawiający przewiduje zmianę

wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia

zamawianego wolumenu – maksymalnie o 20% wielkości podstawowego przedmiotu zamówienia

(dotyczy każdej z części zamówienia), w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w

szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów - zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb

Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do

swojej decyzji. Wykonawca oświadcza, że akceptuje możliwość występowania różnych okoliczności

wpływających na zmiany zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe; 1.2.4

W ramach każdej z ww. części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów fiolek/ampułek

poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego

warunku spowoduje odrzucenie oferty. 1.2.5 Oferowany lek jest zarejestrowany do leczenia hormonem

wzrostu pacjentów z: somatotropinową niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany preparat musi

spełniać warunki zastosowania i refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych następującymi

programami lekowymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla których dokonywany jest

przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

(SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach lub ampułkach preparat może być w formie proszku do rozpuszczania,

jak również w formie już rozpuszczonego preparatu do bezpośredniego użycia. Preparat ten musi być

podawany w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) jednorazowego lub wielorazowego użytku, z

odpowiednią kalibracją do określenia dawki leku, jednorazowego podania. W przypadku fiolek/ampułek

do podawania leku w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza pacjentów w

takie wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi odbiorcami), które uczestniczą w

przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena (automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić

min. 24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający zaznacza również, że nie zamierza kupować fiolek/ampułek z

preparatem rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w „normalnych” strzykawkach,

lecz w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). 1.2.8 Do obowiązków Wykonawcy należy: • szkolenie

personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) przed pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię

rekombinowanym hormonem, • dostarczenie materiałów naukowych, informacyjnych związanych z

wdrażaniem i monitorowaniem terapii rekombinowanym hormonem, • dostarczenie zestawów testowych.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

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: 1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Wielkość zakupu: Część 1: 3 750 mg Część 2: 11

250 mg 1.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie

więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku
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przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania

obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

1.2.3 Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj.

dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – maksymalnie o 20% wielkości

podstawowego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z części zamówienia), w przypadku powstania

obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów -

zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji

zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca oświadcza, że akceptuje

możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany zapotrzebowania w zakresie

określonym powyżej i akceptuje powyższe; 1.2.4 W ramach każdej z ww. części zamówienia

Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów

fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje

odrzucenie oferty. 1.2.5 Oferowany lek jest zarejestrowany do leczenia hormonem wzrostu pacjentów

z: somatotropinową niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany preparat musi spełniać warunki

zastosowania i refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych następującymi programami

lekowymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla których dokonywany jest

przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

(SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach lub ampułkach preparat może być w formie proszku do rozpuszczania,

jak również w formie już rozpuszczonego preparatu do bezpośredniego użycia. Preparat ten musi być

podawany w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) jednorazowego lub wielorazowego użytku, z

odpowiednią kalibracją do określenia dawki leku, jednorazowego podania. W przypadku

fiolek/ampułek do podawania leku w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca

zabezpiecza pacjentów w takie wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi

odbiorcami), które uczestniczą w przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena

(automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić min. 24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający zaznacza

również, że nie zamierza kupować fiolek/ampułek z preparatem rekombinowanego ludzkiego hormonu

wzrostu do podawania w „normalnych” strzykawkach, lecz w automatycznych wstrzykiwaczach

(penach). 1.2.8 Do obowiązków Wykonawcy należy: • szkolenie personelu medycznego (lekarze,

pielęgniarki) przed pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym hormonem, •

dostarczenie materiałów naukowych, informacyjnych związanych z wdrażaniem i monitorowaniem

terapii rekombinowanym hormonem, • dostarczenie zestawów testowych. 2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a

ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Punkt: Część nr:1

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych

pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) WKŁADY

FIOLKA/AMPUŁKA PONIŻEJ (<7 MG) 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:1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Wielkość zakupu: Część 1: 11 250

mg 1.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie

więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania

obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

1.2.3 Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy

tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – maksymalnie o 20% wielkości

podstawowego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z części zamówienia), w przypadku

powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród

pacjentów - zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w

trakcie realizacji zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca oświadcza,

że akceptuje możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany

zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe; 1.2.4 W ramach każdej z

ww. części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów fiolek/ampułek poniżej (<7

mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego

warunku spowoduje odrzucenie oferty. 1.2.5 Oferowany lek jest zarejestrowany do leczenia

hormonem wzrostu pacjentów z: somatotropinową niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany

preparat musi spełniać warunki zastosowania i refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych

następującymi programami lekowymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla

których dokonywany jest przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z

somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach lub ampułkach

preparat może być w formie proszku do rozpuszczania, jak również w formie już rozpuszczonego

preparatu do bezpośredniego użycia. Preparat ten musi być podawany w automatycznych

wstrzykiwaczach (penach) jednorazowego lub wielorazowego użytku, z odpowiednią kalibracją do

określenia dawki leku, jednorazowego podania. W przypadku fiolek/ampułek do podawania leku w

automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza pacjentów w takie

wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi odbiorcami), które uczestniczą w

przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena (automatycznego wstrzykiwacza) musi

wynosić min. 24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający zaznacza również, że nie zamierza kupować

fiolek/ampułek z preparatem rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w

„normalnych” strzykawkach, lecz w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). 1.2.8 Do
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obowiązków Wykonawcy należy: • szkolenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) przed

pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym hormonem, • dostarczenie

materiałów naukowych, informacyjnych związanych z wdrażaniem i monitorowaniem terapii

rekombinowanym hormonem, • dostarczenie zestawów testowych. 3. Termin i warunki dostawy,

bezpośredni odbiorcy: 3.1. Zakończenie terminu dostaw: najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

3.2. Liczba dostaw, wielkość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek do uzgodnienia z Bezpośrednimi

Odbiorcami. 3.3. Dostawy muszą być zrealizowane maksymalnie w ciągu 7 dni od daty

pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Bezpośredniego Odbiorcę. 3.4. Wielkości i

szczegóły dostaw (ilość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek) muszą zostać każdorazowo uzgodnione

z Bezpośrednim Odbiorcą. 3.5. Termin i wielkość każdej dostawy musi być pisemnie

potwierdzona przez Bezpośredniego Odbiorcę, na co najmniej 3 dni przed terminem dostawy. 3.6.

Bezpośrednim odbiorcą będzie: 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr S.

Popowskiego w Olsztynie; 4. Terminy ważności produktu leczniczego: 4.1. Część 1: minimum 12

miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy. 4.2. Wymagany termin przydatności

preparatu po jego rozpuszczeniu – minimum 21 dni. 4.3. Termin ważności zestawu do podawania,

o którym mowa powyżej musi być co najmniej równy faktycznemu okresowi ważności

dostarczonego produktu leczniczego. W przypadku dostarczenia zestawu do podawania, z

terminem ważności krótszym niż termin ważności produktu leczniczego, Wykonawca najpóźniej

na dwa miesiące przed upływem terminu ważności zestawu do podawania, dokona jego wymiany

na zestaw z terminem ważności co najmniej równym terminowi ważności produktu leczniczego.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Dla pacjentów leczonych w ramach programów

lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

(SNP) WKŁADY FIOLKA/AMPUŁKA PONIŻEJ (<7 MG) 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:1.2. Opis przedmiotu

zamówienia: 1.2.1 Wielkość zakupu: Część 1: 3 750 mg 1.2.2 Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu

zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku przekroczenia kwoty

przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i

uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów. 1.2.3

Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj.

dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – maksymalnie o 20% wielkości

podstawowego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z części zamówienia), w przypadku

powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania

wśród pacjentów - zmiana ta zależy od wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą

pojawić się w trakcie realizacji zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji.
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Wykonawca oświadcza, że akceptuje możliwość występowania różnych okoliczności

wpływających na zmiany zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje

powyższe; 1.2.4 W ramach każdej z ww. części zamówienia Zamawiający wymaga

zaoferowania wkładów fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej

lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 1.2.5

Oferowany lek jest zarejestrowany do leczenia hormonem wzrostu pacjentów z:

somatotropinową niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany preparat musi spełniać warunki

zastosowania i refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych następującymi programami

lekowymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla których dokonywany jest

przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością

przysadki (SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach lub ampułkach preparat może być w formie proszku

do rozpuszczania, jak również w formie już rozpuszczonego preparatu do bezpośredniego

użycia. Preparat ten musi być podawany w automatycznych wstrzykiwaczach (penach)

jednorazowego lub wielorazowego użytku, z odpowiednią kalibracją do określenia dawki leku,

jednorazowego podania. W przypadku fiolek/ampułek do podawania leku w automatycznych

wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza pacjentów w takie wstrzykiwacze, w ilości

uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi odbiorcami), które uczestniczą w przedmiotowym

postępowaniu. Okres gwarancji dla pena (automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić min.

24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający zaznacza również, że nie zamierza kupować fiolek/ampułek z

preparatem rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w „normalnych”

strzykawkach, lecz w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). 1.2.8 Do obowiązków

Wykonawcy należy: • szkolenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) przed pierwszą

dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym hormonem, • dostarczenie materiałów

naukowych, informacyjnych związanych z wdrażaniem i monitorowaniem terapii

rekombinowanym hormonem, • dostarczenie zestawów testowych. 3. Termin i warunki

dostawy, bezpośredni odbiorcy: 3.1. Zakończenie terminu dostaw: najpóźniej do dnia 30

czerwca 2020 r. 3.2. Liczba dostaw, wielkość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek do uzgodnienia

z Bezpośrednimi Odbiorcami. 3.3. Dostawy muszą być zrealizowane maksymalnie w ciągu 7

dni od daty pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Bezpośredniego Odbiorcę. 3.4.

Wielkości i szczegóły dostaw (ilość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek) muszą zostać

każdorazowo uzgodnione z Bezpośrednim Odbiorcą. 3.5. Termin i wielkość każdej dostawy

musi być pisemnie potwierdzona przez Bezpośredniego Odbiorcę, na co najmniej 3 dni przed

terminem dostawy. 3.6. Bezpośrednim odbiorcą będzie: 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Dziecięcy im. Prof. dr S. Popowskiego w Olsztynie; 4. Terminy ważności produktu leczniczego:

4.1. Część 1: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy. 4.2.

Wymagany termin przydatności preparatu po jego rozpuszczeniu – minimum 21 dni. 4.3.

Termin ważności zestawu do podawania, o którym mowa powyżej musi być co najmniej równy
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faktycznemu okresowi ważności dostarczonego produktu leczniczego. W przypadku

dostarczenia zestawu do podawania, z terminem ważności krótszym niż termin ważności

produktu leczniczego, Wykonawca najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu

ważności zestawu do podawania, dokona jego wymiany na zestaw z terminem ważności co

najmniej równym terminowi ważności produktu leczniczego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr:2

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Dla pacjentów leczonych w ramach programów

lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

(SNP) WKŁADY FIOLKA/AMPUŁKA POWYŻEJ LUB RÓWNE (≥ 7 MG) 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:1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Wielkość zakupu: Część 2: 3 750 mg

1.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak

nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w

przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku

powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania

wśród pacjentów. 1.2.3 Zamawiający przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia

w trakcie trwania umowy tj. dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu

– maksymalnie o 20% wielkości podstawowego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z

części zamówienia), w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w

szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów - zmiana ta zależy od

wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji

zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca oświadcza, że

akceptuje możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany

zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe; 1.2.4 W ramach

każdej z ww. części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów

fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg).

Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 1.2.5 Oferowany lek jest

zarejestrowany do leczenia hormonem wzrostu pacjentów z: somatotropinową

niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany preparat musi spełniać warunki zastosowania i

refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych następującymi programami lekowymi

finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla których dokonywany jest

przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością
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przysadki (SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach lub ampułkach preparat może być w formie

proszku do rozpuszczania, jak również w formie już rozpuszczonego preparatu do

bezpośredniego użycia. Preparat ten musi być podawany w automatycznych

wstrzykiwaczach (penach) jednorazowego lub wielorazowego użytku, z odpowiednią

kalibracją do określenia dawki leku, jednorazowego podania. W przypadku fiolek/ampułek

do podawania leku w automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza

pacjentów w takie wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi

odbiorcami), które uczestniczą w przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena

(automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić min. 24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający

zaznacza również, że nie zamierza kupować fiolek/ampułek z preparatem

rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w „normalnych”

strzykawkach, lecz w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). 1.2.8 Do obowiązków

Wykonawcy należy: • szkolenie personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki) przed

pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym hormonem, • dostarczenie

materiałów naukowych, informacyjnych związanych z wdrażaniem i monitorowaniem

terapii rekombinowanym hormonem, • dostarczenie zestawów testowych. 3. Termin i

warunki dostawy, bezpośredni odbiorcy: 3.1. Zakończenie terminu dostaw: najpóźniej do

dnia 30 czerwca 2020 r. 3.2. Liczba dostaw, wielkość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek do

uzgodnienia z Bezpośrednimi Odbiorcami. 3.3. Dostawy muszą być zrealizowane

maksymalnie w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez

Bezpośredniego Odbiorcę. 3.4. Wielkości i szczegóły dostaw (ilość i rodzaj wkładów

fiolek/ampułek) muszą zostać każdorazowo uzgodnione z Bezpośrednim Odbiorcą. 3.5.

Termin i wielkość każdej dostawy musi być pisemnie potwierdzona przez Bezpośredniego

Odbiorcę, na co najmniej 3 dni przed terminem dostawy. 3.6. Bezpośrednim odbiorcą

będzie: 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr S. Popowskiego w

Olsztynie; 4. Terminy ważności produktu leczniczego: 4.1. Część 2: minimum 12 miesięcy

od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy. 4.2. Wymagany termin przydatności

preparatu po jego rozpuszczeniu – minimum 21 dni. 4.3. Termin ważności zestawu do

podawania, o którym mowa powyżej musi być co najmniej równy faktycznemu okresowi

ważności dostarczonego produktu leczniczego. W przypadku dostarczenia zestawu do

podawania, z terminem ważności krótszym niż termin ważności produktu leczniczego,

Wykonawca najpóźniej na dwa miesiące przed upływem terminu ważności zestawu do

podawania, dokona jego wymiany na zestaw z terminem ważności co najmniej równym

terminowi ważności produktu leczniczego.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Dla pacjentów leczonych w ramach

programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową

niedoczynnością przysadki (SNP) WKŁADY FIOLKA/AMPUŁKA POWYŻEJ LUB
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RÓWNE (≥ 7 MG) 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:1.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Wielkość

zakupu: Część 2: 11 250 mg 1.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

zakupu hormonu wzrostu, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy

każdej ww. części zamówienia), w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na

realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych

potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów. 1.2.3 Zamawiający

przewiduje zmianę wielkości przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy tj.

dopuszcza się możliwość zmniejszenia zamawianego wolumenu – maksymalnie o 20%

wielkości podstawowego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z części

zamówienia), w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w

szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów - zmiana ta zależy od

wewnętrznych potrzeb Zamawiającego, które mogą pojawić się w trakcie realizacji

zamówienia i pozostawia ją wyłącznie do swojej decyzji. Wykonawca oświadcza, że

akceptuje możliwość występowania różnych okoliczności wpływających na zmiany

zapotrzebowania w zakresie określonym powyżej i akceptuje powyższe; 1.2.4 W ramach

każdej z ww. części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów

fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7

mg). Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 1.2.5

Oferowany lek jest zarejestrowany do leczenia hormonem wzrostu pacjentów z:

somatotropinową niedoczynnością przysadki 1.2.5.1 Oferowany preparat musi spełniać

warunki zastosowania i refundacji w ww. wskazaniach u pacjentów objętych

następującymi programami lekowymi finansowanymi przez Narodowy Fundusz

Zdrowia, dla których dokonywany jest przedmiotowy zakup pn.: „Leczenie niskorosłych

dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP). 1.2.6 Zawarty w fiolkach

lub ampułkach preparat może być w formie proszku do rozpuszczania, jak również w

formie już rozpuszczonego preparatu do bezpośredniego użycia. Preparat ten musi być

podawany w automatycznych wstrzykiwaczach (penach) jednorazowego lub

wielorazowego użytku, z odpowiednią kalibracją do określenia dawki leku,

jednorazowego podania. W przypadku fiolek/ampułek do podawania leku w

automatycznych wstrzykiwaczach (penach), wykonawca zabezpiecza pacjentów w takie

wstrzykiwacze, w ilości uzgodnionej z ośrodkami (bezpośrednimi odbiorcami), które

uczestniczą w przedmiotowym postępowaniu. Okres gwarancji dla pena

(automatycznego wstrzykiwacza) musi wynosić min. 24 miesiące. 1.2.7 Zamawiający

zaznacza również, że nie zamierza kupować fiolek/ampułek z preparatem
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rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w „normalnych”

strzykawkach, lecz w automatycznych wstrzykiwaczach (penach). 1.2.8 Do

obowiązków Wykonawcy należy: • szkolenie personelu medycznego (lekarze,

pielęgniarki) przed pierwszą dostawą leku, prowadzącego terapię rekombinowanym

hormonem, • dostarczenie materiałów naukowych, informacyjnych związanych z

wdrażaniem i monitorowaniem terapii rekombinowanym hormonem, • dostarczenie

zestawów testowych. 3. Termin i warunki dostawy, bezpośredni odbiorcy: 3.1.

Zakończenie terminu dostaw: najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. 3.2. Liczba

dostaw, wielkość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek do uzgodnienia z Bezpośrednimi

Odbiorcami. 3.3. Dostawy muszą być zrealizowane maksymalnie w ciągu 7 dni od

daty pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Bezpośredniego Odbiorcę. 3.4.

Wielkości i szczegóły dostaw (ilość i rodzaj wkładów fiolek/ampułek) muszą zostać

każdorazowo uzgodnione z Bezpośrednim Odbiorcą. 3.5. Termin i wielkość każdej

dostawy musi być pisemnie potwierdzona przez Bezpośredniego Odbiorcę, na co

najmniej 3 dni przed terminem dostawy. 3.6. Bezpośrednim odbiorcą będzie: 1.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr S. Popowskiego w

Olsztynie; 4. Terminy ważności produktu leczniczego: 4.1. Część 2: minimum 12

miesięcy od daty dostawy do bezpośredniego odbiorcy. 4.2. Wymagany termin

przydatności preparatu po jego rozpuszczeniu – minimum 21 dni. 4.3. Termin

ważności zestawu do podawania, o którym mowa powyżej musi być co najmniej

równy faktycznemu okresowi ważności dostarczonego produktu leczniczego. W

przypadku dostarczenia zestawu do podawania, z terminem ważności krótszym niż

termin ważności produktu leczniczego, Wykonawca najpóźniej na dwa miesiące przed

upływem terminu ważności zestawu do podawania, dokona jego wymiany na zestaw z

terminem ważności co najmniej równym terminowi ważności produktu leczniczego.
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