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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385899-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Różne produkty lecznicze
2017/S 188-385899
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Pszenna 2
Osoba do kontaktów: Kamila Wojtaszewska
68-200 Żary
Polska
Tel.: +48 684757615
E-mail: zp@szpitalnawyspie.pl
Faks: +48 684757700
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalnawyspie.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:
Sukcesywna dostawa róznych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w
Żarach przy ul. Pszennej 2.

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: Szpital Na
Wyspie Sp. z o.o. Apteka Szpitalna ul. Boh. Getta 15, 68-200 Żary.
Kod NUTS PL432
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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
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Na
Wyspie z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 w ilościach i asortymencie określonym w Załącznikach od nr
1.1 do nr 1.22. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 22odrębne zadania.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: tak

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 1, Załącznik nr 1.1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 2, Załącznik nr 1.2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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
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Część nr: 3
Nazwa: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 3, Załącznik nr 1.3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 4, Załącznik nr 1.4.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa smoczków i butelek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 5, Załącznik nr 1.5.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa mlek modyfikowanych
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 6, Załącznik nr 1.6.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa insulin
1)
Krótki opis
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Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 7, Załącznik nr 1.7.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa płynów do urządzenia do terapii nerkozastepczej
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 8, Załącznik nr 1.8.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 9, Załącznik nr 1.9.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr10, Załącznik nr 1.10.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 11, Załącznik nr 1.11.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

Część nr: 12
Nazwa: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 12, Załącznik nr 1.12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 13, Załącznik nr 1.13.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 14, Załącznik nr 1.14.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa mieszanki analogicznej insuliny
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 15, Załącznik nr 1.15.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 16, Załącznik nr 1.16.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 17
Nazwa: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 17, Załącznik nr 1.17.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 18, Załącznik nr 1.18.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 19, Załącznik nr 1.19.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: 20
Nazwa: Sukcesywna dostawa mieszanek do żywienia dojelitowego
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 20, Załącznik nr 1.20.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 21
Nazwa: Sukcesywna dostawa mieszanek do żywienia dojelitowego
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 21, Załącznik nr 1.21.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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: 22
Nazwa: Sukcesywna dostawa leków
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis zawiera formularz asortymentowo-cenowy dla Zadania nr 22, Załącznik nr 1.22.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33681000, 33692510, 39225710

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. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w
kwocie:
Nr zadania Nazwa zadania Wartość wadium w PLN
Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa leków 4 750
Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa leków 200
Zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa leków 8,50
Zadanie nr 4 Sukcesywna dostawa leków 330
Zadanie nr 5 Sukcesywna dostawa leków
smoczków i butelek 43
Zadanie nr 6 Sukcesywna dostawa mlek modyfikowanych 65
Zadanie nr 7 Sukcesywna dostawa insulin 182
Zadanie nr 8 Sukcesywna dostawa płynów do urządzenia do terapii nerkozastępczej 850
Zadanie nr 9 Sukcesywna dostawa leków 1 360
Zadanie nr 10 Sukcesywna dostawa leków 2 450
Zadanie nr 11 Sukcesywna dostawa leków 100
Zadanie nr 12 Sukcesywna dostawa leków 53
Zadanie nr 13 Sukcesywna dostawa leków 130
Zadanie nr 14 Sukcesywna dostawa leków 1 600
Zadanie nr 15 Sukcesywna dostawa mieszanki analogicznej insuliny 4,50
Zadanie nr 16 Sukcesywna dostawa leków 360
Zadanie nr 17 Sukcesywna dostawa leków 910
Zadanie nr 18 Sukcesywna dostawa leków 245
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Zadanie nr 19 Sukcesywna dostawa leków 540
Zadanie nr 20 Sukcesywna dostawa mieszanek do żywienia dojelitowego 800
Zadanie nr 21 Sukcesywna dostawa mieszanek do żywienia dojelitowego 990
Zadanie nr 22 Sukcesywna dostawa leków 460.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer zadania oraz numer referencyjny nadany
sprawie przez Zamawiającego, tj.: SNW/ZP-371-40/2017.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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 2014 r. poz. 1804 ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek:
Bank Zachodni WBK nr 52 1090 2561 0000 0001 3452 8219.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający za prawidłowy termin jego wniesienia uznaje
datę wpływu na konto zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu.
7. Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu.
8. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument w formie oryginału
należy złożyć w osobnej kopercie, natomiast kserokopię tego dokumentu zaleca się wpiąć do oferty.
9. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.
10. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia musi obejmować, co najmniej cały okres związania z
ofertą, o którym mowa w rozdziale XV w pkt. 1
11. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W
przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, należy przedłużyć okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza.
12. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy Pzp.
13. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie
odrzucony na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7 b Ustawy Pzp.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
bedą prowadzonych w złotych polskich (PLN). Termin płatności wynosi min. do 30 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

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
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Opis szczególnych warunków: 9. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym
normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy.
10. W przypadku, produktów leczniczych Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane produkty posiadały
wymagane przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne właściwe pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wydane przez uprawniony organ. Przedmiot
zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
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: 4. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział IV pkt 2 ppkt 2).
5) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego
wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z dnia
07.12.2016r. Dz. U. 2016,r. poz. 2142 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub
inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty
równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych). W przypadku
zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub
prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa
powyżej, zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże
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posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek
posiadania wymaganych uprawnień.
6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) W pkt 4 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP.
2) W pkt 4 ppkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty o których mowa w pkt 5 ppkt 1) i ppkt 2)b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2)a powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt5, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.6 stosuje się.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
4 ppkt 1 składa dokument, o którym mowa w pkt 5ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6
zdanie pierwsze stosuje się.
9. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych
Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający będzie wymagał
od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy ( brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale.
14. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia w pkt. 13, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego
każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie
nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.
19. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa pkt 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
20. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wyznaczonym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
21. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń
w oparciu o zasadę „spełnia-nie spełnia”. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w
postępowaniu będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą.
22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego ( spółka cywilna, konsorcjum)
– art. 23 ust. 1 ustawy Pzp., w tym przypadku:
1) ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( nie dotyczy
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wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę ).
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot są zobowiązani do przedłożenia wraz z ofertą stosownego
pełnomocnictwa ( nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu
tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z
umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3) pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub jego notarialnie poświadczonej kopii
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
6) wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
określoną w przepisie art. 366 KC,
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia ( w skrócie „JEDZ” ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia.
9) Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika ( lidera ) lub jednego z Wykonawców
wspólnie składających ofertę.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunku
w tym zakresie.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. CENA BRUTTO. Waga 60
2. TERMIN DOSTAW CZĄSTKOWY. Waga 40

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SNW/ZP-371-40/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.11.2017 - 11:00

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: 8.11.2017 - 11:15
Miejscowość:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, biurowiec – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 9.2018.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis w zakresie prowadzonej procedury oraz warunki jakie powinien spełniać Wykonawca
przystępując do postępowania znajduje się w SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
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wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, przysługują środki
odwoławcze określone w ustawie zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. 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 pkt. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału 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.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.9.2017
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