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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

Zakopane

34-500

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Kreft

Tel.: +48 182015045

E-mail: b.kreft@szpitalsokolowski.pl

Faks: +48 182014632

Kod NUTS: PL219

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalsokolowski.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalsokolowski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: A.ZP-271-5/18

II.1.2) Główny kod CPV

33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki

Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w

Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kalkulacja cenowa oferty).

Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6.9.2001 r.

Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 719 031.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - pakiet nr 1

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 324 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w
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danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 960 720.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/09/2018

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 1: 19 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - pakiet nr 2

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 21 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 013.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/09/2018
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Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 2: 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 3

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 11 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.
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7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 90 832.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 20/08/2018

Koniec: 19/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 3: 1800 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - pakiet nr 4

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 8 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 39 955.00 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 20/08/2018

Koniec: 19/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 4: 800 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 5

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 13 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie
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przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 35 839.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/09/2018

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 5: 700 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 6

Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 6 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 79 420.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 20/06/2018

Koniec: 19/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 6: 1600 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 7

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 7 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny
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zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 60 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 20/06/2018

Koniec: 19/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 7: 1200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 8

Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 28 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 181 954.30 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 17/08/2018

Koniec: 16/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 8: 3600 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 9

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 3 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych
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produktów min. 8 miesięcy od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 8 760.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/09/2018

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 9: 170 zł.
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Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - pakiet nr 10

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 34 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny
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dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 102 765.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 17/08/2018

Koniec: 16/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 10: 2000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 11

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 1 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
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4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 13 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/09/2018

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 11: 270 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 12

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 4 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi
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wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 173 573.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 20/06/2018

Koniec: 19/06/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 12: 3500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 13

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 1 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP
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zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 744 556.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 13: 14900 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Dostawa leków - Pakiet nr 14

Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL219

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do

Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc

w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

siwz (kalkulacja cenowa oferty). Pakiet składa się z 2 pozycji.

2. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 6 września

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211).

3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.

4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę

produkcji i datę ważności.

5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych

produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do

siwz) przewidywane ilości dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny

zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu roku uzależniony będzie od potrzeb

Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) oraz posiadanych

środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie

przedmiotu zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie

przekroczy 20 % w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie, odpowiednio w

danym pakiecie.

7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych

pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna

wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w

danym pakiecie.

8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr

1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku

towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn.

posiadające cechy (skład, spektrum działania), parametry, skuteczność działania nie

gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, nie powodujące powstania różnic

terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym (o udowodnionej
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

równoważności terapeutycznej, pod warunkiem zachowania wymaganej dawki i

postaci leku). Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi

wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty

potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np.

specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny

dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany

przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 221 543.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść dla oferowanego lub oferowanych

pakietów wadium w wysokości, odpowiednio:

Pakiet nr 14: 4400 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszonego wadium znajdują się w pkt.8

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8

ustawy PZP i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy wraz z ofertą

składają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego

Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu – wzór formularza stanowi zał.nr 3 do siwz - informacje dotyczące

wymaganych informacji które należy zamieścić w JEDZ w pkt. 11 siwz. 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: w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia:1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu 2.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 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.zaświadczenie 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, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł prozumienie z właściwym

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szcególności 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 PZP 5. oświadczenia 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. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej określonych w pkt. 9) 1.2 a) siwz: zezwolenie na prowadzenie hurtowni

farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

(t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211); w celu potwierdzenia że oferowane dostawy

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: oświadczenie

Wykonawcy, że dysponuje kompletem świadectw rejestracji Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP zgodnie z

obowiązującym Prawem Farmaceutycznym oraz, że na każde żądanie Zamawiającego

przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów. Dokończenie w sekcji VI.3.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dot. sytuacji ekonomicznej i

finansowej Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu w pkt. IV sekcja alfa (zgodnie z wymogami siwz) w Jednolitym

Europejskim Dokumencie Zamówienia zwanym dalej JEDZ oraz Zamawiający przed

udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie informacji

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wys. min.

300.000,00 zł, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu

składania ofert. Wartość ta winna być podana kwotowo (dot. pakietu nr 1). Jeżeli

Dostawy - 146553-2018 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:146553-2018:...

24 z 28 2018-04-05, 09:45



Sekcja IV: Procedura

Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach

określonych w pkt 9.2 siwz, wymaga się przedłożenia ww. informacji, dotyczącej tych

podmiotów;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,

może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie

opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,

za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 300

000,00 zł.

Odnośnie pakietów nr 2-14 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w

zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dot. zdolności technicznej i

kwalifikacji zawodowych Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu w pkt. IV sekcja alfa (zgodnie z wymogami siwz) w

Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia zwanym dalej JEDZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5

do siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/05/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/05/2018

Czas lokalny: 09:45

Miejsce:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.

Ul. Gładkie 1.

34-500 Zakopane

(w sali konsultacyjnej).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.Do wiadomości obecnych zostanie podana:

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy, cena netto i brutto podana w

ofercie, termin zamówienia, termin płatności.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego

składa również dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku

istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli

wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z wytycznymi pkt 11) 4-6 siwz.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do

przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP -

wzór oświadczenia zał. 5 do siwz.

Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;

Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji (wykonawca

może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią

formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową do oferty,

stanowiącą zał. nr 1 do siwz; dowód wniesienia wadium.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia w

formie osobnych JEDZ dotyczących tych podmiotów wg wzoru zał.3 do siwz.

Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę. Wykonawcy mogą wspólnie

ubiegać się o udzielenie zamówienia – szczegółowe informacje pkt.10 siwz. W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w rozumieniu
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art. 23 ustawy, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia zwanego dalej JEDZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane

są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami

na język polski.

Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy PZP najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu.

Wpisany w pkt.IV.2.6 niniejszego ogłoszenia okres 2 miesiące w którym oferent

będzie związany ofertą należy rozumieć 60 dni od ustalonej daty składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul.Postępu 17a

Warszawa

06-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

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.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni

jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

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.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, 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.

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI

ustawy Pzp.

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

Departament Odwołań Urzędu

ul.Postępu 17a

Warszawa

06-676
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Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/04/2018
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