ZP-19-008UN
Katowice, dn. 06.03.2019r

ZMIANA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy :

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę LEKÓW - 4. Nr sprawy : ZP-19-008UN

Działając zgodnie z art.38 ust 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.), Zamawiający w związku z zastrzeżeniami ŚONFZ koryguje treść SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3.
Przedmiot zamówienia określony w dotychczasowym Pakiecie Nr 3 zostaje podzielony na dwa Pakiety Nr 3A
i 3B. W załączeniu nowe Pakiety Nr 3A i 3B.
W związku z utworzeniem nowych pakietów zostaje anulowane wadium dla Pakietu Nr 3. Nowe wadium dla
utworzonych Pakietów wynosi:
wadium dla Pakietu Nr 3A - 10.249,00 zł
wadium dla Pakietu Nr 3B - 7.972,00 zł
Powyższe zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego
postępowania.
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ZP-19-008UN
Załącznik Nr 3A do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET Nr 3A
L.p.

Nazwa
międzynarodowa

Postać

Dawka

Zamawiana
Ilość szt

1

Trastuzumabum

Proszek do sporządz
koncentr do przyg r-ru
do infuzji

150 mg

180

Cena
jednostk.
netto

VAT%

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa i wielkość
oferowanego opakowania dawka,
postać, producent, kod EAN

Zamawiający wymaga :

aby oferowany lek znajdował się na liście leków refundowanych w części B ( programy lekowe) w dniu otwarcia ofert.

aby cena brutto leku nie przekraczała najniższej wysokości limitu finansowania tego leku, przedstawionej na liście leków refundowanych w dniu otwarcia ofert.

aby cena leku za miligram nie przekraczała progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego określonego w zarządzeniu Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia aktualnego w dniu otwarcia ofert

oświadczenia producenta o ważności fiolki z lekiem po otwarciu i rozcieńczeniu leku w płynie infuzyjnym, jeśli obie czynności wykonano w zwalidowanych
warunkach jałowych

oświadczenia producenta o zawartości substancji suchej w fiolce;
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ZP-19-008UN
Załącznik Nr 3B do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - PAKIET Nr 3B
L.p.

Nazwa
międzynarodowa

Postać

Dawka

Zamawiana
Ilość szt

1

Trastuzumabum

Proszek do sporządz
koncentr do przyg r-ru
do infuzji

420 mg

50

Cena
jednostk.
netto

VAT%

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa handlowa i wielkość
oferowanego opakowania dawka,
postać, producent, kod EAN

Zamawiający wymaga :

aby oferowany lek znajdował się na liście leków refundowanych w części B ( programy lekowe) w dniu otwarcia ofert.

aby cena brutto leku nie przekraczała najniższej wysokości limitu finansowania tego leku, przedstawionej na liście leków refundowanych w dniu otwarcia ofert.

aby cena leku za miligram nie przekraczała progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego określonego w zarządzeniu Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia aktualnego w dniu otwarcia ofert

oświadczenia producenta o ważności fiolki z lekiem po otwarciu i rozcieńczeniu leku w płynie infuzyjnym, jeśli obie czynności wykonano w zwalidowanych
warunkach jałowych

oświadczenia producenta o zawartości substancji suchej w fiolce;
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