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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
PL
Warszawa
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kowalczyk
Tel.:  +48 225991708
E-mail: ekowalczyk@spcsk.pl 
Faks:  +48 225991704
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uckwum.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Produkt leczniczy - Nusinersenum (roztwór do wstrzykiwań)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 116 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

mailto:ekowalczyk@spcsk.pl
http://www.uckwum.pl/
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II.2.4) Opis zamówienia:
Produkt leczniczy - Nusinersenum (roztwór do wstrzykiwań)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Wyjaśnienie:
Zgodnie z przywołanymi przepisami Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy,
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z
odrębnych przepisów oraz ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie
można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest Dostawa i zakup 14 opakowań produktu leczniczego o nazwie
międzynarodowej: Nusinersenum w postaci roztworu do wstrzykiwań. Lek objęty programem lekowym –
Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni.
Lek ten w chwili obecnej, ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, na danym terenie może
świadczyć jeden podmiot – FARMACOL S.A., z siedzibą w Katowicach (40-431), przy ul. Szopienickiej 77, co
wynika z oświadczenia producenta tj. firmy Biogen Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Salsy 2 o
tym, iż jedynym przedstawicielem na rynku jest firma FARMACOL S.A.
Natomiast z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, w związku z otrzymaniem decyzji o zawarciu
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (nr 07R-1-00240-03-15-2017-2021/19 z dn. 01 marca br.) na
program lekowy -Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni oraz faktem, iż obecnie w Oddziale Kliniki Neurologii
przebywa 6 pacjentów w trakcie leczenia. Zamawiający przeprowadzając procedurę z zachowaniem
minimalnych terminów nie zdołałby zachować ciągłości leczenia pacjentów. Zawarta umowa z NFZ i
uruchomienie ww. programu lekowego nakłada na Zamawiającego obowiązek zakupu zgodnie z jego
wytycznymi.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12/03/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
FARMACOL S.A.
PL
ul. Szopienicka 77
Katowice
40-431
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 116 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2019


