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Ogłoszenie nr 500273875-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.

Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 648164-N-2018
Data: 15/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 19185470000000, ul. ul. Zakopiańska 37, 80142 Gdańsk,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3202957, e-mail sekretariat@wotu.pl, zamowienia@wotu.pl, faks 58 6835129.
Adres strony internetowej (url): www.wotu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych – Methadone hydrochloride oraz Bunorfin Numer referencyjny:
ZP/1/2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych – Methadone hydrochloride oraz Buprenorphinum
hydrochloride Numer referencyjny: ZP/1/2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych - Methadone hydrochloride oraz
Bunorfin do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, Program Leczenia Substytucyjnego, adres: 80-288 Gdańsk, ul. Srebrniki
9, zgodnie z ofertą Wykonawcy, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa
polskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo–cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, będący
integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty. 3. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. 4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 8. Nie
dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej
ilości asortymentu. Zamawiający przewiduje wykorzystanie 80% ilości produktów określonych w poszczególnych zadaniach wskazanych w
arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4do SIWZ. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie
zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej
wartości zamówienia określonego umową. 11. Przez produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze,
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo
Farmaceutyczne”, spełniające wymagania w niej określone i dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 3 i 4a niniejszej ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych - Methadone
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hydrochloride oraz Buprenorphinum hydrochloride do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, Program Leczenia
Substytucyjnego, adres: 80-288 Gdańsk, ul. Srebrniki 9, zgodnie z ofertą Wykonawcy, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie
z zaleceniami producenta oraz przepisami prawa polskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Arkusz asortymentowo–
cenowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
3. Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Przedmiotem postępowania nie
jest zawarcie umowy ramowej. 8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. 9. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający przewiduje wykorzystanie 80% ilości produktów określonych w
poszczególnych zadaniach wskazanych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Pozostałe 20% ilości
produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują
Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany
poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową. 11. Przez produkty lecznicze stanowiące
przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo Farmaceutyczne”, spełniające wymagania w niej określone i dopuszczone do obrotu
zgodnie z art. 3 i 4a niniejszej ustawy.

Drukuj
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