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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302744-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne
2015/S 166-302744
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.
ul. Lutycka 34
Osoba do kontaktów: Eliza Nowak
60-415 Poznań
POLSKA
Tel.: +48 618553510
E-mail: biuro@szpitalewielkopolski.pl
Faks: +48 614152710
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalewielkopolski.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
Inna: Spółka prawa handlowego powołana przez JST

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: doradztwo – wykonywanie zadań inwestora/inwestora zastępczego dla podmiotów leczniczych;
reprezentowanie podmiotów leczniczych w negocjacjach zakupowych o charakterze gospodarczym

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Mickiewicza 95
62-504 Konin
POLSKA
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku
ul. Sanatoryjna 34
64-600 Oborniki
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
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II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

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:
Szczegółowe miejsca i wymagania w zakresie realizacji dostaw zostały określone w załączniku nr 2 do umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4,
5, 6
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin – dla zadania częściowego: 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
Kod NUTS PL415

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
Dostawa leków dla poszczególnych Zamawiających na warunkach określonych we wzorze umowy. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 62 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w
załączniku nr 6 do Specyfikacji – formularz cenowy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 848 338,64 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

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

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
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1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1)
Krótki opis
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr 14
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
Część nr: 15
Nazwa: Pakiet nr 15
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet 16
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 17
Nazwa: Pakiet 17
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet 18
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 19
Nazwa: Pakiet 19
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 20
Nazwa: Pakiet nr 20
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 21
Nazwa: Pakiet nr 21
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 22
Nazwa: Pakiet nr 22
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 23
Nazwa: Pakiet 23
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 24
Nazwa: Paliet nr 24
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 25
Nazwa: Pakiet nr 25
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 26
Nazwa: Pakiet 26
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 27
Nazwa: Pakiet nr 27
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 28
Nazwa: Pakiet nr 28
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 29
Nazwa: Pakiet nr 29
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 30
Nazwa: Pakiet nr 30
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 31
Nazwa: Pakiet nr 31
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 32
Nazwa: Pakiet nr 32
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 33
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Nazwa: Pakiet nr 33
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 34
Nazwa: Pakiet nr 34
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 35
Nazwa: Pakiet nr 35
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 36
Nazwa: Pakiet nr 36
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 37
Nazwa: Pakiet nr 37
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

11/26

Część nr: 38
Nazwa: Pakiet nr 38
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 39
Nazwa: PAkiet nr 39
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 40
Nazwa: Pakiet nr 40
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 41
Nazwa: Pakiet nr 41
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 42
Nazwa: Pakiet nr 42
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1)

Krótki opis

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 43
Nazwa: Pakiet nr 43
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 44
Nazwa: Pakiet nr 44
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 45
Nazwa: Pakiet nr 45
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 46
Nazwa: Pakiet nr 46
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 47
Nazwa: Pakiet nr 47
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 48
Nazwa: Pakiet nr 48
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 49
Nazwa: Pakiet nr 49
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 50
Nazwa: Pakiet nr 50
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 51
Nazwa: Pakiet nr 51
1)
Krótki opis
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
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Część nr: 52
Nazwa: Pakiet nr 52
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 53
Nazwa: Pakiet nr 53
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 54
Nazwa: Pakiet nr 54
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 55
Nazwa: Pakiet nr 55
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.
Część nr: 56
Nazwa: Pakiet nr 56
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 57
Nazwa: Pakiet nr 57
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 58
Nazwa: Pakiet nr 58
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 59
Nazwa: Pakiet nr 59
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 60
Nazwa: Pakiet nr 60
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 61
Nazwa: Pakiet nr 61
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 62
Nazwa: Pakiet nr 62
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 6 do SIWZ.

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystepujac do przetargu jest obowiazany wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 2 729.63 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć 63/100
PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 92.98 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa 98/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 273.21 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy 21/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 47.02 PLN (słownie: czterdzieści siedem 02/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 356.55 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć 55/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 30.79 PLN (słownie: trzydzieści 79/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 1.30 PLN (słownie: jeden 30/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 3.78 PLN (słownie: trzy 78/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 3.55 PLN (słownie: trzy 55/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 287.75 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem 75/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 195.00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 25.00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 4.72 PLN (słownie: cztery 72/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 10.83 PLN (słownie: dziesięć 83/100 PLN)
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Dla zadania częściowego nr 15: 0.61 PLN (słownie: 61/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 0.76 PLN (słownie: 76/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 3.07 PLN (słownie: trzy 07/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 4.40 PLN (słownie: cztery 40/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 8.06 PLN (słownie: osiem 06/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20: 796.33 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć 33/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 21: 479.18 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć 18/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 22: 147.22 PLN (słownie: sto czterdzieści siedem 22/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 23: 237.94 PLN (słownie: dwieście trzydzieści siedem 94/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 24: 11.44 PLN (słownie: jedenaście 44/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 25: 8.58 PLN (słownie: osiem 58/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 26: 18.38 PLN (słownie: osiemnaście 38/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 27: 44.09 PLN (słownie: czterdzieści cztery 09/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 28: 37.59 PLN (słownie: trzydzieści siedem 59/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 29: 2.97 PLN (słownie: dwa 97/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 30: 3.02 PLN (słownie: trzy 02/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 31: 306.94 PLN (słownie: trzysta sześć 94/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 32: 51.25 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden 25/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 33: 26.85 PLN (słownie: dwadzieścia sześć 85/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 34: 839.77 PLN (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć 77/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 35: 104.22 PLN (słownie: sto cztery 22/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 36: 901.78 PLN (słownie: dziewięćset jeden 78/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 37: 15.75 PLN (słownie: piętnaście 75/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 38: 48.23 PLN (słownie: czterdzieści osiem 23/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 39: 1.95 PLN (słownie: jeden 95/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 40: 56.13 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć 13/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 41: 11.01 PLN (słownie: jedenaście 01/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 42: 1.18 PLN (słownie: jeden 18/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 43: 1.05 PLN (słownie: jeden 05/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 44: 34.87 PLN (słownie: trzydzieści cztery 87/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 45: 3.93 PLN (słownie: trzy 93/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 46: 9.44 PLN (słownie: dziewięć 44/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 47: 12.64 PLN (słownie: dwanaście 64/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 48: 4.69 PLN (słownie: cztery 69/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 49: 3.48 PLN (słownie: trzy 48/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 50: 2.81 PLN (słownie: dwa 81/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 51: 0.77 PLN (słownie: 77/100PLN)
Dla zadania częściowego nr 52: 82.31 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa 31/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 53: 2.76 PLN (słownie: dwa 76/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 54: 6.59 PLN (słownie: sześć 59/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 55: 3.03 PLN (słownie: trzy 03/100PLN)
Dla zadania częściowego nr 56: 12.06 PLN (słownie: dwanaście 06/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 57: 45.63 PLN (słownie: czterdzieści pięć 63/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 58: 3.57 PLN (słownie: trzy 57/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 59: 0.91 PLN (słownie: 91/100 PLN)
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Dla zadania częściowego nr 60: 4.40 PLN (słownie: cztery 40/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 61: 10.77 PLN (słownie: dziesięć 77/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 62: 6.84 PLN (słownie: sześć 84/100 PLN)
W przypadku oferty na więcej niż jeden Pakiet, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
stanowiącej sumę kwot określonych powyżej dla pakietów, na które składana jest oferta. Szczegółowe
informacje dotyczące wnoszenia wadium zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
SIWZ)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-10-06 do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 62 1130 1088
0001 3140 0720 0002;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z
późn. zm.).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
UWAGA:
O wpłacie wadium w formie pieniężnej w terminie decydować będzie faktyczny wpływ pieniędzy na konto
podane przez Zamawiającego. Dokument wniesienia wadium należy przekazać Zamawiającemu w osobnej
kopercie przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie będzie mógł zwrócić
wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu musi to być kopia lub oryginał dowodu wpłaty, w każdej innej formie oryginał dokumentu.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym
integralną część Specyfikacji.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia. W tym zakresie na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 upzp oraz rozdziale 6 należy przedłożyć:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków.
2. Zezwolenie (koncesja) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy produktami
leczniczymi,wyrobami medycznymi na terenie Polski, lub dokument potwierdzający, że oferent jest podmiotem
uprawionym do wprowadzenia do obrotu i do używania wyrobów medycznych (wytwórca, jego autoryzowany
przedstawiciel,importer, dystrybutor i podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego)
– W zakresie asortymentu będącego wyrobem medycznym dokumenty Spełniające wymagania dotyczące
obrotu wyrobami medycznymi Ustawy o Wyrobach Medycznych.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
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woparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7) dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do Specyfikacji;
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
doudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie
otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
2) Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społecznei zdrowotne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie
zalegaz uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonaniadecyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
3) Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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że nieorzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4) Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5) Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy –
wystawionenie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) W zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 i 7.2 pkt 1 i 7 SIWZ – dokumenty na zasadach w nich
wskazanych.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, wktórym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. Inne wymagane dokumenty: Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego
nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty
występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić
należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez
pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie
skarbowej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.), należy przedłożyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: W celu wykazania spełniania ww. warunku, należy przedłożyć: Opłaconą polisę, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wyrażonej w kwocie stanowiącej
równowartość minimum dla zadania częściowego nr:
1: 27 296,30 zł
2: 929.79 zł
3: 2 732.08 zł
4: 470.19 zł
5: 3 565.46 zł
6: 307.87 zł
7: 13.00 zł
8: 37.81 zł
9: 35,51 zł
10: 2 877.50 zł
11: 1 950.00 zł
12: 250.00 zł
13: 47.23 zł
14: 108.32 zł
15: 6.11 zł
16: 7.65 zł
17: 30.70 zł
18: 44.00 zł
19: 80.63 zł
20: 7 963.33 zł
21: 4 791.79 zł
22: 1 472.19 zł
23: 2 379.44 zł
24: 114.44 zł
25: 85.82 zł
23: 183.81 zł
27: 440.91 zł
28: 375.88 zł
29: 29.68 zł
30: 30.20 zł
31: 3 069.37 zł
32: 512.50 zł
33: 268.52 zł
34: 8 397.69 zł
35: 1 042.22 zł
36: 9 017.76 zł
37: 157.50 zł
38: 482.31 zł
39: 19.46 zł
40: 561.33 zł
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41: 110.15 zł
42: 11.81 zł
43: 10.55 zł
44: 348.68 zł
45: 39.31 zł
46: 94.44 zł
47: 126.39 zł
48: 46.94 zł
49: 34.81 zł
50: 28.06 zł
51: 7.73 zł
52: 823.15 zł
53: 27.57 zł
54: 65.89 zł
55: 30.30 zł
56: 120.58 zł
57: 456.30 zł
58: 35.68 zł
59: 9.14 zł
60: 44.01 zł
61: 107.69 zł
62: 68.39 zł
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub większą ilość pakietów polisa winna opiewać na sumę
kwot polis dla poszczególnych zadań częściowych, na które Wykonawca składa ofertę.
Wartości podane w walucie innej niż zł/PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, o którym
mowa w powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
ogłoszonego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
1) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem do Specyfikacji.

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
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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. Waga 90
2. Termin ważności leków. Waga 10

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:
SIWZ Nr/4/8/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.10.2015 - 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: 6.10.2015 - 11:00
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
1. W sekcji II.3) ogłoszenia podano tylko termin realizacji zamówienia- 12 miesiecy. Faktycznie terminy realizacji
zamówienia oznaczone są dla każdego Zamawiającego indywidualnie.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia jest odrębny dla Każdego z Zamawiających:
2.1. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki – data
rozpoczęcia realizacji zamówienia 26.11.2015;
2.3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konina – data rozpoczęcia realizacji
zamówienia 01.12.2015;

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
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 Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907, z późn. zm.) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.),
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 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
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.
późn. zm.).

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2015
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