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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135945-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sulęcin: Różne produkty lecznicze
2018/S 061-135945
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
+48
ul. Witosa7
Punkt kontaktowy: Apteka Zakładowa
Osoba do kontaktów: Kiaszewicz Kamil
69-200 Sulęcin
Polska
Tel.: +48 957559536
E-mail: zozsul@mp.pl
Faks: +48 957552157
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-sulecin.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:
Dostawa leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Zakładowa SPZOZ w Sulęcinie
Kod NUTS PL431
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 produktów leczniczych, zgodnie z załączonym przedmiotem
zamówienia.
— załącznik nr.2A-2H, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia jest zawarty w zadaniu przedmiotowym zamówienia, stanowiącym załączniki 2A-2H do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

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:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 455 771,40 i 1 458 771,40 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: zadanie nr 1/2A - leki różne I
1)
Krótki opis
leki różne I
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500
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3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 199 999,10 i 200 955,40 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

3/7

Część nr: 2
Nazwa: zadanie nr 2/2B - leki różne II
1)
Krótki opis
leki różne II
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 134 300,26 i 136 400,50 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: zadanie nr 3/2C - leki różne III
1)
Krótki opis
leki różne III
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 107 784,00 i 109 784,04 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: zadanie nr 4/2D - albuminy
1)
Krótki opis
albuminy
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 68 952,00 i 70 600,50 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 5
Nazwa: zadanie nr 5/2E - płyny infuzyjne I
1)
Krótki opis
płyny infuzyjne I
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 47 625,00 i 48 700,50 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: zadanie nr 6/2F - płyny infuzyjne, leki II
1)
Krótki opis
płyny infuzyjne, leki II
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 120 662,00 i 122 762,80 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: zadanie nr 7/2G - płyny infuzyjne III
1)
Krótki opis
płyny infuzyjne III
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 210 710,40 i 211 800,54 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: zadanie nr 8/2H - leki różne IV
1)
Krótki opis
leki różne IV
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000, 33141500, 33692500
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3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 560 400,70 i 561 648,95 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium na poszczególne zadania:
Zadanie nr.1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Zadanie nr.2 – 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
Zadanie nr.3 – 1 100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Zadanie nr.4 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych).
Zadanie nr.5 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
Zadanie nr.6 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
Zadanie nr.7 – 2 100,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Zadanie nr.8 – 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki płatności przelewem min. 30 dni maksymalnie 60 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych ograniczeń

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: patrz siwz postępowania

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: patrz siwz postępowania

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
patrz siwz postępowania

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
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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 oferty. Waga 60
2. Termin realizacji dostaw częściowych. Waga 20
3. Warunki płatności. Waga 20

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:
AP/ZP/03/18

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
7.5.2018 - 10:00

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: 7.5.2018 - 12:00
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin, Sala Konferencyjna parter.
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 Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587707
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
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 z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust.
1-4 Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit. g) Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587707
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2018
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