
Dz.U./S S218
09/11/2013
378827-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/13

09/11/2013 S218
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378827-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Produkty farmaceutyczne
2013/S 218-378827

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
Punkt kontaktowy: Działa Zamówień Publicznych Apteka Szpitalna
Osoba do kontaktów: Justyna Mura Barbara Kurzeja
44-201 Rybnik
POLSKA
Tel.:  +48 324328138
E-mail: zam.publiczne@psychiatria.com
Faks:  +48 324328169
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.psychiatria.com
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:
Dostawa leków do szpitala psychiatrycznego w Rybniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Zamawiającego Apteka Szpitalna.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378827-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
www.psychiatria.com
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Kod NUTS 

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
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków do szpitala psychiatrycznego w Rybniku w ilościach wskazanych
w załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Przedmiot główny: 33 60 00 00 – produkty farmaceutyczne
Przedmiot dodatkowy: 33692500-2; 33621100-1; 33622000-6; 33661600-7; 33660000-4; 33651100-9;
33661000-1; 33661200-3; 33661400-5; 33661700-8; 33616000-1; 33615100-5; 33692100-8; 33695210-5;
33690000-3; 33674000-5; 33661600-7
Wszystkie produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zgodne z przepisami prawa oraz
muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub innych krajów członkowskich UE.

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 jednej lub więcej 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:
Dostawa obejmuje 17 pakietów o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

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
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 31.1.2015

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

płyny infuzyjne

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692500

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: pakiet 2
1) Krótki opis

środki obniżające krzepliwość krwi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33621100

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: 3
Nazwa: pakiet 3
1) Krótki opis

Produkty lecznicze dla układu sercowo naczyniowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33622000

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: pakiet 4
1) Krótki opis

Neuroanaleptyki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661600

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: pakiet 5
1) Krótki opis

Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33660000

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: pakiet 6
1) Krótki opis
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Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33651100

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: pakiet 7
1) Krótki opis

Produkty lecznicze dla układu nerwowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661000

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: pakiet 8
1) Krótki opis

Środki przeciwbólowe

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661200

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: pakiet 9
1) Krótki opis

Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661400

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: pakiet 10
1) Krótki opis

Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661700

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: 11
Nazwa: pakiet 11
1) Krótki opis

Witaminy

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33616000

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: 12
Nazwa: pakiet 12
1) Krótki opis

Insuliny

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33615100

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: pakiet 13
1) Krótki opis

Roztwory do wstrzykiwania

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33692100

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: pakiet 14
1) Krótki opis

Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33692510

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: pakiet 15
1) Krótki opis

Różne produkty lecznicze
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

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: pakiet 16
1) Krótki opis

Preparaty przeciw kaszlowe i przeciwko przeziębieniom

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33674000

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: pakiet 17
1) Krótki opis

Neuroanaleptyki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33661600

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:
1. Wysokość wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 73.040,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysięcy
czterdzieści złotych) dla oferty całkowitej. Wadium dla ofert częściowych wynosi odpowiednio:
pakiet nr 1: 2.500,00 PLN
pakiet nr 2: 9.000,00 PLN
pakiet nr 3: 7.000,00 PLN
pakiet nr 4: 7.000,00 PLN
pakiet nr 5: 3.500,00 PLN
pakiet nr 6: 3.500,00 PLN
pakiet nr 7: 3.500,00 PLN
pakiet nr 8: 140,00 PLN
pakiet nr 9: 1.700,00 PLN
pakiet nr 10: 9.500,00 PLN
pakiet nr 11: 1.200,00 PLN
pakiet nr 12: 200,00 PLN
pakiet nr 13: 1.500,00 PLN
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pakiet nr 14: 500,00 PLN
pakiet nr 15: 7.500,00 PLN
pakiet nr 16: 11.000,00 PLN
pakiet nr 17: 3.800,00 PLN
Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert - zaksięgowana na rachunku
Zamawiającego.
2. Formy wadium
Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Miejsce złożenia
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352
Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego, ul.
Gliwicka 33, pok. nr 9, czynnej w godz. 8.00 do 14.30 (przerwa od 10.00 – 12.00) a potwierdzenie jego
wniesienia należy dołączyć do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
termin płatności 60 dni licząc od dnia dostawy

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz.
1381 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn.
zm.)
– załącznik nr 6 do SIWZ.
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Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego,
aktualnego dokumentu dotyczącego przedmiotu zamówienia tj.: atestu, karty charakterystyki, świadectwa
rejestracji, zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych., także przed rozstrzygnięciem przetargu w ramach udzielanych wyjaśnień .
Na ofertę składają się:
A) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
B) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
C) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub w postaci odpisu notarialnego) o ile prawo do jej
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
D) Oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym rozdziale VII.

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: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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
d) 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 potwierdzenie, 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;
e) 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.
f) 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.
g) zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie okreslonym w ustawie z dn. 6 września
2001 – Prawo Farmaceutyczne (DZ. U. Z 2004 r. NR.53, poz.533 z póź. zm.) – zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi z gr. III – P IV-P oraz narkotykami,
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 b,c,d – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
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1.2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, dokument 1.1. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, dokument
1.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1., zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym,
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
1.5. Zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 1e) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu na form,ularzu zgodnym z treścią załącznika nr
4 do SIWZ
b) kserokopię potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem przez osobę upowaznioną koncesji, zezwolenie lub
licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia
c) wykazu, w którym Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zamówienie (dla każdego pakietu oddzielnie),
polegające na dostawie produktów leczniczych o wartości minimalnej brutto każde, przedstawionych poniżej
pakiet nr 1: 60.000,00 PLN
pakiet nr 2: 215.000,00 PLN
pakiet nr 3: 165.000,00 PLN
pakiet nr 4: 185.000,00 PLN
pakiet nr 5: 80.000,00 PLN
pakiet nr 6: 85.000,00 PLN
pakiet nr 7: 90.000,00 PLN
pakiet nr 8: 3.000,00 PLN
pakiet nr 9: 40.000,00 PLN
pakiet nr 10: 220.000,00 PLN
pakiet nr 11: 30.000,00 PLN
pakiet nr 12: 4.000,00 PLN
pakiet nr 13: 35.000,00 PLN
pakiet nr 14: 12.000,00 PLN
pakiet nr 15: 180.000,00 PLN
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pakiet nr 16: 270.000,00 PLN
pakiet nr 17: 90.000,00 PLN
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, na
formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające,
że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz.
1381 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn.
zm.)
– załącznik nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego,
aktualnego dokumentu dotyczącego przedmiotu zamówienia tj.: atestu, karty charakterystyki, świadectwa
rejestracji, zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych., także przed rozstrzygnięciem przetargu w ramach udzielanych wyjaśnień .
4. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania
zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda wykazania za pomocą oświadczenia wymienionego w
Rozdziale VII pkt 1a, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp oraz przedłożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określonym powyżej.
W przypadku wskazania Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony
i podpisany formularz, z zakresem czynności jakie Wykonawca planuje powierzyć Podwykonawcy. Brak
dołączenia do oferty ww. formularza Zamawiający uzna za potwierdzenie, że Wykonawca wykona całość
zamówienia bez udziału Podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby
Podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod
warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niż dotychczasowy
Podwykonawca. Zamawiający zastrzega, iż Podwykonawcy nie są stroną w realizacji zamówienia na rzecz
Zamawiającego.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
5. Postanowienia dotyczące składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
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a) w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
— oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powinny być przygotowane odrębnie w odniesieniu do
każdego z Wykonawców,
— oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich
Wykonawców.
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu (konsorcjum), z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą
ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
d) pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do
Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp ( w
rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ) albo informacja o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ,

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: opisane w III 2.1.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
opisane w III 2.1.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

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
Najniższa cena

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:
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DZp/LAp/6/2013

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
19.12.2013 - 09:30

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: 19.12.2013 - 10:00
Miejscowość:
siedziba Zamawiającego Budynek Administracji II piętro pokój 24
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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odowławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. odrzucenia oferty Odwołującego.
Wymagania formalne odwołania

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym ceryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Terminy na wniesienie odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Odpowiedź na odwołanie
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta
może zostać wniesiona na piśmie lub ustnie do protokołu.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba
może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postepowania
odwoławczego, ktorzy przystapili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postepowaniu
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2013
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