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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248141-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne
2016/S 137-248141

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Osoba do kontaktów: Jolanta Harlacz-Przestalska
53-413 Wrocław
Polska
Tel.:  +48 713689585
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i sukcesywną dostawę produktów leczniczych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu- z
podziałem na 19 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wrocław,
pl. Hirszfelda 12, Apteka.
Kod NUTS PL514

mailto:harlacz.j@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych z podziałem na 19 zadań.
zgodnie z:
Ustawą z 6.9.2001 Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 45, poz. 271 ze zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Nivolumabum
1) Krótki opis

Fiol. 40mg/4 ml 1 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Nivolumabum
1) Krótki opis

Fiol.100mg/10 ml 1 240.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres



Dz.U./S S137
19/07/2016
248141-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 11

19/07/2016 S137
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 11

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pembrolizumabum
1) Krótki opis

Fiol. 50mg 1 160.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pertuzumabum
1) Krótki opis

Fiol. 420mg 1 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Rituximabum
1) Krótki opis

Fiol.po 1400mg/11,7 ml 1 56.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Trastuzumabum
1) Krótki opis

Fiol. 600mg 1 600.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: IOHEXOLUM
1) Krótki opis
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Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 50 ml 10 9,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: IOHEXOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 100 ml 10 8,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: IOHEXOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml butelka 500 ml 6 130,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: IOHEXOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 350 mg/ml butelka 100 ml 10 5,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: IOVERSOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- butelka 50 ml 10 18,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: IOVERSOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- butelka 100 ml 10 16,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: IOVERSOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jowersolu 636 mg/ml- butelka 500 ml 5 312,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: IOVERSOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jowersolu 741 mg/ml- butelka 50 ml 10 10,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: IOPROMIDUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml – butelka 50 ml 10 9,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: IOPROMIDUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml- butelka 100 ml 10 8,0.



Dz.U./S S137
19/07/2016
248141-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 11

19/07/2016 S137
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 11

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: IOPROMIDUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 300 mg/ml- butelka 500 ml 1 780,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: IODIXANOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 320 mg/ml – butelka 50 ml 10 5,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: IODIXANOLUM
1) Krótki opis

Roztwór o stężeniu jodu 320 mg/ml- butelka 100 ml 10 5,0.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości
łącznie 299 235 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć). Wysokość wadium
dla poszczególnych zadań określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Należność za dostarczony asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego po każdej dostawie,
na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury ze specyfikacją dostarczonych produktów oraz
potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w
terminie 60 dni od daty otrzymania faktury i dostarczenia towaru.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 6.1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 6.1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 6.1. została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1-2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz musi złożyć odnoszący się do niego dokument wymieniony w
pkt. 1.A.2-A4 rozdziału 5.A.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy,
w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ wypełnione i podpisane
przez Pełnomocnika wymienionego w punkcie 6.2.1.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne
podmioty konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Dla zadań 1, 2, 3, 4 wymagane jest dostarczenie dokumentów od Producenta
zawierających następujące informacje:
1. gęstości bezwzględnej roztworu podstawowego w temp. pokojowej (dotyczy leków w postaci roztworu)
2. masy substancji pomocniczych w g (dotyczy leków w postaci substancji suchej, liofilizatu)
3. trwałość preparatu po pierwszym nakłuciu fiolki.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawcy muszą na potwierdzenie spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego złożyć n/w
dokumenty i oświadczenia:
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1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze
zm.)
lub
8. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
nr 50, poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 2 – druk oferty).
9. Ważna na dzień składania ofert koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, która w
świetle obowiązującego prawa w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnia Wykonawcę zamówienia do prowadzenia
obrotu produktami leczniczymi.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie
zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum – dla całości
zamówienia:
7 480 881 PLN. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie kwotę ubezpieczenia należy
zsumować, kwoty dla poszczególnych zadań podano w Załączniku nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 99
2. Termin dostawy. Waga 1

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/54/16/LA

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.8.2016 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.8.2016 - 9:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
9. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego produktem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem,
że musi on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania
opisanej w załączniku nr 1 do umowy, a jego cena jednostkowa brutto musi odpowiadać cenie oferowanego
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produktu zawartego w ofercie. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego – powyższa zmiana nie
wymaga zachowania formy aneksu,
10. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu we wskazanym przez zamawiającego zgodnie
z umową terminie – Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Dostawcy z
uwzględnieniem możliwości zakupu asortymentu równoważnego (tzw. nabycie zastępcze) bez obowiązku
powiadamiania Wykonawcy o takim zakupie, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu
do wykonania niezrealizowanej części zamówienia oraz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy asortymentu
dostarczonego po terminie, przy zachowaniu prawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie.
11. W przypadku dokonania tzw. nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną asortymentu, jaką Zamawiający zapłaciłby
Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony asortyment w terminie, a ceną, którą Zamawiający zobowiązany
jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten ma być spełniony przez Wykonawcę w terminie
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Niezależnie od obowiązku wyrównania przez
Wykonawcę poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy
kary umownej od dnia, w którym zamawiany asortyment miał być dostarczony przez Wykonawcę do dnia
nabycia zastępczego.
12. W przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia asortymentu objętego niniejszą umową od danego
producenta/dystrybutora, w wyniku decyzji wydanej przez właściwe organy wstrzymującej produkcję i/lub
dystrybucję lub producent niespodziewanie zakończył jego produkcję, Zamawiający dopuszcza zmianę
dostarczanego produktu wg zasad opisanych w ust. 7, 8. W takim przypadku zmiana ceny dostarczonego
asortymentu, spowodowana zmianą producenta/dystrybutora może nastąpić za zgodą Zamawiającego
po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przyczynę niemożliwości
dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego oraz zmianę ceny – powyższa zmiana wymaga zachowania
formy aneksu,
13. W przypadku, gdy produkt leczniczy objęty niniejszą umową zawierający substancję czynną wymienioną w
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” nie będzie znajdować się w kolejnym Obwieszczeniu
Ministra Zdrowia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego produktu na produkt równoważny
wymieniony w tym obwieszczeniu (zawierający tę samą substancję czynną i mający tą samą drogę podania).
Zamiana taka odbyć się musi jednak z zachowaniem ceny umownej i z uwzględnieniem wysokości limitu
finansowania terapii proponowanym lekiem – powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu,
14. Ponadto, w przypadku opisanym w ust.12 w sytuacji braku możliwości dostarczania przez Wykonawcę
równoważnego produktu leczniczego znajdującego się w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia „w sprawie wykazu
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę
zbytu”, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania realizacji umowy w zakresie
zakupu produktu leczniczego nie znajdującego się w/w Obwieszczeniu.
15. W sytuacji udokumentowanego braku dostępności asortymentu objętego niniejszą umową lub jego
odpowiednika dopuszczonego do obrotu, Zamawiający dopuszcza zastąpienie go innym produktem
stanowiącym jego odpowiednik dostępny na podstawie zgody Ministra właściwego do spraw zdrowia
lub czasowego dopuszczenia do obrotu – jeżeli produkt leczniczy jest niezbędny dla ratowania życia i
zdrowia pacjenta. W takim przypadku dostawa oraz cena odpowiednika musi zostać zaakceptowana przez
Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy o okolicznościach uzasadniających brak
asortymentu objętego umową oraz wysokość ceny – powyższa zmiana wymaga zachowania formy aneksu.
16. W przypadku asortymentu, którego nazwa, postać lub podmiot odpowiedzialny zostały w procedurze
rejestracyjnej zmienione z zachowaniem pozostałych zapisów (m.in. nr rejestracyjny, substancja czynna,
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droga podania i wskazania), Zamawiający dopuszcza jego dostarczenie, po zapoznaniu się z dokumentacją i
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla
Zamawiającego.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacjach opisanych w powyższych postanowieniach
niniejszej umowy a ponadto na wniosek jednej ze stron dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji umowy
w przypadku nie wyczerpania ilości danego asortymentu objętego niniejszą umową.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2016


