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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , 

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów leczniczych dla 

potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.LAp.101.3.2015). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony 

na 2 części (pakiety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo 

- cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego 

określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw 

producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych. Wykonawca oświadcza, 

iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z 

http://www.psychiatria.com/


przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 

r. Nr 126 poz. 1381) lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 

679 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi, na każde żądanie Zamawiającego, aktualne dokumenty 

dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj.: atesty, karty charakterystyki, świadectwa 

rejestracji, zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych, także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach 

udzielanych wyjaśnień. W przypadku zaoferowania preparatów w ilościach innych niż opisane w 

SIWZ należy przeliczyć w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) ogólne 

ilości danego leku na inne opakowanie jednostkowe z zachowaniem podanej ogólnej ilości z 

zaznaczeniem, iż jeśli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa, to należy to zaokrąglić 

do pełnego opakowania w górę. Jeżeli po ogłoszeniu niniejszego postępowania przetargowego 

nastąpi tymczasowy brak produkcji żądanego przez Zamawiającego produktu farmaceutycznego 

należy taki produkt farmaceutyczny wycenić w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku 

nr 1 do SIWZ) podając ostatnią cenę sprzedaży wraz z uwagą: Tymczasowy brak produkcji. Jeżeli 

po ogłoszeniu niniejszego postępowania przetargowego zostanie wstrzymana produkcja produktu 

farmaceutycznego lub zostaną one wycofane z obrotu, Wykonawca winien przed złożeniem oferty 

zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o ustosunkowanie się. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie 

krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Apteki Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje 

asortymentowe (dotyczy Pakietu 1). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tzn. leków i 

produktów farmaceutycznych o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, 

parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania przez Wykonawcę karty charakterystyki 

zaoferowanego produktu leczniczego. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania 

równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie 

zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na rachunku Zamawiającego). Na poszczególne 

pakiety należy wnieść wadium w następujących wysokościach: Pakiet 1 - 600,00 PLN, Pakiet 2 - 1 

500,00 PLN. W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium 

w kwocie określonej dla danego pakietu. W przypadku złożenia oferty na kilka pakietów, kwota 

wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych pakietów. Jeżeli wysokość 

wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych pakietów, Zamawiający 

uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości. Wadium może być wnoszone w 

jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. o. 

Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z dopiskiem: Wadium do DZp.LAP.101.3.2015 Pakiet . 

; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.3.1) SIWZ. 

Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w 

formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty; 2) 

innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał 

dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z 

ofertą w Dziale Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku, II piętro, pokój nr 22 do 30.03.2015 r. do godziny 9:30. Okres ważności 

wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem ważności zobowiązania 

jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w 

art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 



zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada: 

a) aktualną/e koncesję/zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu 

konsygnacyjnego produktów leczniczych; b) aktualne zezwolenie wydane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli 

Wykonawca jest wytwórcą. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na 

Wykonawcę obowiązku posiadania w/w dokumentów, Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie zgodne w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1) Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące posiadania zezwoleń - jeżeli obowiązujące 

przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania koncesji lub zezwolenia 

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na prowadzenie sk ładu 

konsygnacyjnego produktów leczniczych i zezwolenia na wytwarzanie produktów 

leczniczych (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) wydanych przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego; 2) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony 

do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 1381) lub ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - stosowną 

deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 



do SIWZ) - jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia, na 

każde żądanie Zamawiającego, aktualnych dokumentów dotyczących oferowanego 

przedmiotu zamówienia, tj.: atestów, kart charakterystyki, świadectw rejestracji, zgłoszeń do 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach 

udzielanych wyjaśnień - stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w 

Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 

treścią specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z 

którego wynika zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Firmy (jeżeli 

Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek 

ustanowienia pełnomocnika) UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin dostawy - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony postępowania dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu zamówienia w 

przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. Strony postępowania dopuszczają również zmianę ceny produktów 



leczniczych stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku: 1) objęcia ich refundacją na 

podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny; 2) zmiany decyzji 

administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, 

przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako podstawy limitu; 3) zmiany 

urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej; 

4) zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej z 

zastrzeżeniem, iż zmieniona cena nie będzie wyższą niż cena przedstawiona w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1) Wykonawcy na podstawie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena 

oferowana przez Wykonawcę jest niższa, niż cena urzędowa lub limit. Jeśli w czasie 

obowiązywania umowy nastąpi obniżenie zarówno ceny urzędowej leku, jak i ceny wynikającej z 

cennika Wykonawcy (w szczególności możliwość zakupu leków na preferencyjnych warunkach), 

Wykonawca zastosuje te obniżki wobec Zamawiającego na podstawie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. Wymóg korygowania ceny nie ma zastosowania, jeśli cena 

oferowana przez Wykonawcę jest niższa, niż cena urzędowa. W przypadku zmiany cen leków 

refundowanych ceny muszą być zmienione i zgodne z aktualnie obowiązującymi wykazami. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r.) oraz ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków (Dz. U. 2011 r. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.). W przypadkach określonych w pkt III.24. SIWZ 

cena produktu leczniczego zostanie ustalona z uwzględnieniem zasad określonych w art. 9 ust. 2 

Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U Nr 122 poz. 696) jako iloczyn ceny 

1 DDD leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej i liczby DDD leku objętego 

umową, powiększony o urzędową marżę hurtową. Strony postępowania ustalają, iż w przypadku 

zmiany cen leków refundowanych marża pozostaje niezmienna. Jeżeli w trakcie trwania umowy 

producent oferowanego leku zmieni wielkość opakowania, to Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia towaru w zmienionym opakowaniu i w cenie proporcjonalnie przeliczonej w stosunku 

do ceny zawartej w umowie przetargowej. Jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpi przerwa 

lub brak produkcji leku objętego umową, to Wykonawca dostarczy Zamawiającemu lek zawierający 

tożsamą substancję czynną w cenie zgodnej z umową, lub gdy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę 

Wykonawca wyłączy ten produkt z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

Jeśli w czasie trwania umowy nastąpi wygaśnięcie rejestracji leku objętego umową, to Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu lek zawierający tożsamą substancję czynną w cenie zgodnej z niniejszą 

umową, lub gdy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę Wykonawca wyłączy ten produkt z umowy bez 

konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ 

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 

Rybnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 30.03.2015 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, Dział Zamówień publicznych, II piętro, pokój 

nr 22. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Produkty lecznicze 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo 

opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty lecznicze 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo 

opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 9. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy - 5 

 

 

 

 


