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0911212017 5237 - - Dostawy - Ogloszenie o zam6wieniu - procedura otwarta

Po ls ka-Su c ha Beskidzka: Prod u kty farmaceutyczne

2017 lS 237 -491973

Ogloszenie o zam6wieniu

Dostawy

Dyrektywa 201 4 l24lUE

Sekcja l: ln stvt u cj a zamawiajAca

l.l ) Nazwa iadresy
Zes p6i Opieki Zd rowotnej
ul. Szpitalna 22
Suc ha Bes kidz ka
34-200
Polska

Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka pajerska
Te l.: +48 338723323
E-mail: zozs uchabes kidz ka@wp. pl
Faks: +48 3387231 I I
Kod NUTS: PL2l

Ad re sy in te rnetowe:
Ct6wny adres: www.zozsuchabes kid zka. p I

1.2) Ws p6ln e zam6wienie

1.3 ) Kom u nikacja
Nieograniczony, peiny i bezpo6redni dostep do dokument6w zam6wienia
mo2na uzyska( bezptatnie pod adresem: www.zozs uc habes kid z ka. pl
Wie€ej informacji mo2na uzyskai pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y
przesylat na adres podany powy2ej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiajqcej
lnny rodzaj; Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne.j

1.5) C+6wny przed m iot dziatalno5ci
Zd rowie

Sekcja ll: Przed m iot

L . t. tV. Vt.

il.t)
il.r.r)

il.1 .2)

il. r .3)

il. r .4)

1z14 2.0t7 -12-11, 06:12

Wielko6t lub zakres zam6wienia

Nazwa:
Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych
Numer referencyjny: ZOZ.V.0l 0/DZP I 76 I 1 7

Cl6wny kod CPV

33600000

Rodzaj zam6wien ia
Dostawy

Kr6tki o pis:
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r.r.5)

il.1 .6)

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa lek6w w ramach program6w lekowych
Zam6wienie zostaio podzielone na l3 czq6ci.
CPV: 3 3.60.00.00- 6 (produkty farmaceutycz ne).

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera za+Acznik nr I a do
specyfikacji. Opis ten nalezy odczytywa(wraz z ewentualnymi zmianami
tre6ci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na

zapytan ia wykonawc6w.

Szacu n kowa calkowita warto(t
Warto6i bez VAT: 5 925 6l7.15 PLN

ln fo rm acj e o czq6ciach
To zam6wienie podzielone jest na czqSci: tak
Oferty mo2na sktadai w odniesieniu do wszystkich czq5ci

Opis

Nazwa:
Pakiet nr I

Czqit nr: I

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miejsce (wiad cze n ia ustug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zamowien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla uktadu
nerwowego w ramach program6w lekowych w iloici iasortymencie
okre6lonym w pakiecie nr l.
K ryte ria udzielenia zam6wie n ia

Kryte ria okre5lone po n i2ej

Cena

Szacu n kowa wa rto 6t
Warto6i bez Y AT 624 0 74.07 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowe.j lub dynamicznego
syste m u zaku p6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofe rtach wariantowych
Dopuszcza siq sktadanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcj ac h

Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / program u finansowanego ze 5rodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnfo rmacj e dodatkowe

OPrs

Nazwa:
Pakiet nr 2
Czji;( nr 2

t.2)

il.2. r )

r.2.2)

il.2.3)

|.2.4\

il.2.5)

il.2 .6)

r.2.h

.2.14)

[.2 )

il.2. r )

il.2. r 0)

.2.I I)

|.2.12)

lt.2.l3)

2017-12-11,06:12

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri:TED:NOTICE:49 l9'l 3 -20...
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|.2.2\

.2.3)

|.2.4)

il.2. 5)

il.2.6)

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:49 I 973-20

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

M iejsce Swiad cze n ia ustug
Kod NUTS: PL2 I

Ct6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla uktadu
nerwowego w ramach program6w lekowych w iloSci i asortymencie
okreslonym w pakiecie nr 2.

Kryteria udzielenia zamowie nia
Kryte ria o kre:ilone poni2ej
Cena

Szacu n kowa warto6i
Wartoii bez VAT: I 034 834.00 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
syste m u zaku p6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnform acje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o o pcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam5wienie dotyczy projektu / prog ram u flnansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 3

Cz93t nr: 3

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

Miejsce lwiadcze n ia uslug
Kod NUTs: PL2 I

Ct6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m ig6 n iowo-szkie letowego w ramach program6w lekowych w iloic i i

asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 3.

K ryte ria udzielenia zam6wie nia
Kryte ria okre6lone po ni2ej
Cena

Szacu n kowa warto5(
WartoS( bez VAT: 208 488.89 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego

r.2.7)

.2.',t 0)

[.2. ] r)

r.2.12)

il.2.13)

|.2.t 4)

il.2 )

il.2. r )

r.2.2)

il.2.3)

r.2.4)

I.2. 5 )

il.2.6)

3z14
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il.2. r 0)

il.2. r r)

r.2.1 2)

[.2. r 3)

r.2.1 4)

il.2 )

il.2. r )

r.2.2)

il.2 .3 )

|.2.4)

[.2.5 )

r.2.6)

|.2.7)

syste m u zaku pow
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnform acje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

lnfo rm acje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 4
Czgi,i nr: 4

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miejsce :(wiadczenia ustug
Kod NUTS: PL2 l

Ci6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6i Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla krwi,
organ6w krwiotw6rczych i uk+adu kr42enia ramach program6w lekowych w
ilo6ci i asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 4.

Kryteria udzielenia zam6wie n ia

Kryte ria okre6lone pon izej
Cena

Szacu nkowa warto 6 (
Warto6i bez VAT: 47 470.00 PLN

Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zaku p6w
Okres w miesiqcach: 12

Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnfo rm acj e o ofertach wariantowych
Dopuszcza sig skladanie ofert wariantowych: nie

ln fo rm acj e o o pcjac h

Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskie.J
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 5rodk6w Unii
Europejskiej: nie

ln fo rm acje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet nr 5

Czg6t nr: 5

il.2. r 0)

[.2.] r )

|.2.12\

il.2. r 3)

|.2.1 4\

|.2)

I.2. l )

4z14 201'7 -12-11 .06:12

http://ted.europa.eulTED,hotice/ud1?uri=TED:NOTICE:49 197 3 -20...



Dostarvy - 491973-2017 - TED Tenders Electronic Dailv

|.2.2\

il.2.3 )

|.2.4)

.2. 5)

il.2 .6 )

|.2.7\

http://ted.europa.eu,rTED/notice/udl?uri:TED:NOTICE :,19 I 973 -20

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

lvl iej sce Swiad cze n ia usiug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wie n ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m ig( n iowo-szk ie letowego w ramach program6w lekowych w ilo6ci i

asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 5.

K ryte ria udzielenia zamowie nia
Kryte ria o kre6lone ponizej
Cena

Szacu nkowa warto 6 i
Warto5( bez VAT: 76 692.36 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
syste m u zaku p6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofe rtac h wariantowych
Dopuszcza sig skiadanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformac.je o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze irodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet n r 6
Czq6t nr: 6

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

Miejsce Swiad cze n ia us+ug

Kod NUTS: PL2 1

Gi6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m i95 n iowo-szkie letowego w ramach program6w lekowych w ilo6ci i

asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 6.

K ryte ria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre5lo ne poni2ej
Cena

Szacu nkowa warto(i
Warto(( bez VAT: 149 100.00 PLN

[.2. ] 0)

rr.2.r r )

|.2.12)

[.2. r 3)

il.2.14)

il.2)

il.2. r )

|.2 .2)

il.2.3)

|.2.4)

il.2.5)

r.2.6)

5 214

11.2.7) Okres obowiazywania zam6wienia, umowy ramowe.i lub dynamicznego

2017-12-11,06 12
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systemu zaku p6w
Okres w miesiqcach: l2
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

ln fo rm acj e o ofe rtac h wariantowych
Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: nie

ln fo rm acj e o o pcj ach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet n r 7
Czgii nr: 7

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

l\4 iej sce 6wiad cze n ia uslug
Kod NUTS: PL2 i

6t6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla uktadu
nerwowego ramach program6w lekowych w ilo6ci iasortymencie okre6lonym
w pakiecie nr 7.

K ryte ria udzielenia zam6wienia
Kryte ria okreilone pon i2ej

Cena

Szacu n kowa wartoSi
Warto6( bez VAT: 283 6I I .00 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zaku p5w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lntormacje o tunduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

O pis

Nazwa:
Pakiet nr 8
Cze5t nr: 8

.2.10)

il.2.r r )

il.2.1 2)

il.2.13)

r.2.1 4)

r.2)

il.2. 1 )

r.2.2)

il.2.3 )

|.2.4)

il.2. s)

r.2.6)

|.2.7)

.2.10)

il.2. r 1)

t.2.1 2)

[.2.] 3)

|.2.1 4)

il.2 )

I.2. r )

6 z 11 2017-12-11,06:12
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11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3 600000

il.2.3 )

n.2.4)

il.2. s)

il.2 .6)

|.2.7)

l\4 iej s ce 6wiadcze n ia uslug
Kod NUTS: PL2l

Ct6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m ig 6 n iowo-szkie letowego w ramach program6w lekowych w ilojci i

asortymencie okre5lonym w pakiecie nr 8.

K ryte ria udzielenia zam6wienia
Kryte ria okre 5lo ne pon i2ej
Cena

Szacu nkowa warto6i
Wartoii bez VAT: 1 657 837.04 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zaku p6w
Okres w miesiqcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnform acje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

ln fo rm acj e o o pcj ach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Opis

Nazwa:
Pakiet n r 9
Czg5i nr: 9

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

M iej sce 5wiad cze n ia uslug
Kod NUTS: PLZ I

G+5wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6+ Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wie nia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m iq 6n iowo-s zkie letowego w ramach program6w lekowych w ilolc i i

asortymencie okre6lonym w pakiecie nr 9.

K ryte ria udzielenia zamowienia
Kryte ria okre6lone pon l2ej
Cena

Szacu n kowa warto:6(
Warto5i bez VAT: 167 713.89 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego

il.2. r 0)

[.2. r r)

r.2.12)

I.2.r 3)

[.2.14)

lt.2)

.2. ',t 
)

r.2.2)

.2 .3 )

|.2.4)

[.2.5)

il.2.6)

1211

|.2.7)

2017-12-11,06:12
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systemu zaku p6w
Okres w miesiacach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze 5rodk6w Unii
Europejskiej: nie

ll.2.l 4) lnformacje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr l0
Cze6i nr: l0

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

11.2.3) [/iejsce 5wiad cze n ia ustug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzki€j.

11.2.4) Opis zam6wien ia:

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla uktadu
m iq5 n iowo-s zkie letowego w ramach program6w lekowych w ilo6ci i

asortymencie okreSlonym w pakiecie nr 10.

11.2.5 ) Kryteria udzielenia zam6wienia
Kryteria okre(lone poniZej
Ce na

11.2.6) Szacu n kowa warto5t
Warto5t bez VAT: I I0 241.56 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
syste m u zaku p6w

Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq skladanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze (rodk6w Unii
Europejskiej: nie

11.2.14) lnfo rm acj e dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr I l
Czq6t nr: II

8z14 2017 -12-ll,06:12
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r.2.2)

il.2.3)

|.2.4)

[.2.5)

[.2 .6 )

|.2.7)

http:l'ted.europa.eur'TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:49 I 971-20

Dodatkowy kod lub kody CPV

33600000

M iej sce 5wiad cze n ia uslug
Kod NUTS: PL2l

Ct6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wie n ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m ig5 n iowo-szkie letowego w ramach program6w lekowych w iloici i

asortymencie okre(lonym w pakiecie nr I l.
K ryte ria udzielenia zam6wienia
Kryte ria okreSlone pon iZej
Cena

Szacu nkowa warto66
Warto5t bez VAT: 492 178.56 PLN

Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
syste m u zaku p6w
Okres w miesiqcach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sig sktadanie ofert wariantowych: nie

lnform acje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog5w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskie.J
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

lnformacje dodatkowe

Op is

Nazwa:
Pakiet nr 'l 

2

Czgi,( nr: | 2

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3600000

Miejsce Swiad cze n ia us+ug

Kod NUTS: PL2'l

C+6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Opis zam6wienia:
Przedmiotem zam5wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla ukladu
m iq5n iowo-szkie letowego w ramach program6w lekowych w ilo5ci i

asortymencie okreilonym w pakiecie nr 12.

K ryte ria udzielenia zam6wie n ia

Kryte ria o kreSlone ponizej
Cena

Szacu nkowa warto:ii
WartoSi bez VAT: 178 076.00 PLN

Okres obowi4zywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego

il.2.10)

I.2.r r )

r.2.12)

il.2. r 3)

[.2. r 4)

il.2 )

I.2. 1 )

r.2.2)

il.2.3 )

r.2.4)

il.2. s )

il.2 .6)

9z14

|.2.7)
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syste m u zaku p6w
Okres w miesi4cach: 12

Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.12) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 3rodk6w Unii
Europejskiej: nie

ll.2.l4) lnform acje dodatkowe

ll.2) Opis

ll.2.l ) Nazwa:
Pakiet nr l3
Czg6i nr: 'l 

3

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

11.2.3) [4iejsce 6wiadcze n ia us]ug
Kod NUTS: PL2l

Cl6wne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

11.2.4) Opis zam6wien ia:
Przedmiotem zam6wienia jest dostawa produkt6w leczniczych dla uktadu
nerwowego ramach program6w lekonych w iloici iasortymencie okre6lonym
w pakiecie nr 13.

11.2.5) Kryte ria udzielenia zam6wienia
Kryteria okreSlone pon i2ej
Ce na

11.2.6) Szacu n kowa warto6i
Warto5i bez VAT: 895 299.78 PLN

11.2.7) Okres obowiEzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
syste m u zaku p6w
Okres w miesi4cach: l2
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza siq sktadanie ofert wariantowych: nie

ll.2.l l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l2) lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / prog ram u finansowanego ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: nie

11.2. I 4) lnformacje dodatkowe

Sekcja lll: lnformacje o charakterze prawnvm. ekonomicznvm. finansowvm i

technicznVm

lll.l ) Waru nki udzialu
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Zdolnoit do prowadzenia dzialalnoici zawodowej, w tym wymogi zwi4zane
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i kr6tki opis warunk6w:
Dotyczy Wykonawc6w oferuj4cych produkty lecznicze: o udzielenie
zam6wienia mog4 ubiegai siq wykonawcy, kt6rzy s4 uprawnieni do sprzedazy
produkt6w leczniczych ZamawiajEcemu, zgodnie z ustawE z dnia 6.9.2001
roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nt 45 poz. ZTj z
p6iniejszymi zmianami).
Dokumenty potwierdzajEce posiadanie uprawnienia do sprzeda2y produkt6w
leczniczych ZamawiajEcemu :

I . Podmioty okre6lone w att.72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie,
sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu
adm inistracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Gl6wnego
lnspektora Farmaceutycznego (ClF, MZ) uprawniaj4cego do prowadzenia
hurtowni farmaceutycz nej, sktadu konsyg nacyj nego, sktadu celnego lub kopia
r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wia6ciwe organy paistw
czionkowskich UE, a w przypadku sktadania oferty na leki psychotropowe i

6rodki odurzaj4ce - odpowiednio wymagane zezwolenie.
2. Podmioty okre6lone w aft.74 art. I ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialne) - Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prczesa Urzedu Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i produkt6w Biob6jczych, Rade
Unii Europejskiej albo Komisje EuropejskA na wniosek podmiotu
od powiedzialnego.
3. Podmloty okre6lone w att.42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) -
Kopia wa2nego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego przez Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w
Medycznych iProdukt6w Biob6jczych, RadQ Unii Europejskiej albo Komisjg
Europejska na wniosek podmiotu od powiedz ialnego zawierajqcego w wykazie
wytw6rc6w, u kt6rych nastepuje zwolnienie serii, nazwe iadres Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finan sowa
Wykaz ikr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
Zamawiaj4cy nie okre5lit warunk6w w tym zakresie.

ZdolnoSi techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz ikr6tki opis kryteri5w kwalifikacji:
Zamawiajacy nie okreSlil warunk6w w tym zakresie.

lnformacje o zam6wieniach zastrze2o nyc h

Warunki dotyczqce zam6wienia

Waru n ki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy z4+Ecznik nr 3 do SIWZ.

lnformacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie

ilr.r . t)

.1 .2)

lll.1 .3)

It.1.5)

ilt.2)

il.2.2)

il r.2.3 )
zamowienia

Se kcja lV: Proced u ra

lV.l ) Opis

lV.I . 
'l ) Rodzaj procedury

Procedu ra otwarta

lV.'l .3) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w

lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zah lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

lV.l.6) lnformacje na temat aukcji elektronicznej

2017-t2-lL.06.1211 214



Dostawy - 491973-2017 - TED Tenders Electronic Daily

rv.l .8)

tv.2)

rv.2. r )

tY .2.2)

rv.2.3)

w .2.4)

rv.2.6)

tv .2.7)

vr.r)

qp k. ir Vl lnform:ric rtzttaalniaiare

vr.2 )

vr.3)

lnformacje o powtarzaj4cym sie charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzaj4cym siq: nie

lnformacje na temat proces6w elektronicznych

ln fo rm acj e dodatkowe:
Wykaz dokument6w io6wiadczeh potwierd zaj4cych brak podstaw do
wyklucze n ia:

l. O:iwiadczenie w zakresie wskazanym w zat4czniku nr 2 do SIWZ Uednolity
Europejski doku ment zam6wien ia).
2. lnformacja z Krajowego R€jestru Karnego w zakresie okre5lonym w art.24
ust. I pkt 13, 14i2l ustawy, wystawionej niewczesniej ni2 6 miesiqcy przed
uptywem terminu s kladan ia ofert;

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:49 I 973-20.

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wieti rz4dowych (CPA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wiei rzEdowych: nie

lnformacje ad m in ist racyj n e

Poprzednia publikacja dotyczaca przedmiotowego postepowania

Termin sktadania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziatu
Data: l5/01/2018
Czas lokalny: I 0:00

Szacunkowa data wyslania zaprosze6 do skladania ofert lub do udziatu
wybranym kandydatom

Jezyki, w kt6rych mo2na sporzadzai oferty lub wnioski o dopuszczenie do
ud z iatu:
Pols ki

Minimalny okres, w kt6rym oferent bedzie zwi4zany ofert4
Okres w miesiqcach: 60 (od ustalonej daty sk+adania ofert)

Waru nki otwarcia ofert
Data: l5/01/2018
Czas lokalny: 'l I :00
M iej s ce:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka.
Dzial Zam6wieri Pu blicz nych.
lnformacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca zobowiEzany jest wnie!( wadium przed uplywem terminu
s k+ad an ia ofert.
Wadium dla poszczeg6lnych czq5ci wynosi:
Nr pakietu Kwota wadium.
'I . 6 241 PLN;

2. 10 348 PLN;

3.2 085 PLN:

4. 475 PLN:

5. 767 PLN:

6. I 491 PLN:

7. 2 836 PLN:

8. l6 578 PLN:

9. I 677 PLN;

10. 1 102 PLNI

I r. 4 922 PLN:

12. I 781 PLN:

r 3. 8 953 PLN.

l)zll 2017 -12-ll ,06:12
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3. Zaiwiadczenie wla6ciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w,
wystawionego nie wcze6niej ni2 3 miesiqce przed uplywem terminu skiadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajEceg o, 2e Wykonawca zawarl
porozumienie z wtaiciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
naleznoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty
zaleglych platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego
or9anu;
4. Za6wiadczenia wlaiciwej terenowej jednostki organizacyj nej Zaklad u

Ubezpieczerl Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzaj4cego, 2e Wykonawca nie zalega z
optacaniem sk+adek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczeiniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu sk+adania
ofert, lub innego dokumentu potwierd zajEcego, Ze Wykonawca zawart
porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie sp+at tych nale2no:5ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno6ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnolci lub wstrzymanie w cato5ci wykonania decyzji wla5ciwego organu;
5. Odpis z w+a5ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i lnformacji o
Dziatalno6ci Cospodarczej, je2eli odrqbne przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy;
6. o5wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku s4du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatk6w, op+at lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokument6w potwie rd zaj4cych dokonanie platno6ci tych nalezno6ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wi4zEcego porozumienia w sprawie sptat tych nalezno(ci.
T.O5wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem 6rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania siq o zam6wienia publiczne.
8. O6wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatk6w I oplat
lokalnych, o kt6rych mowa w ustawie z dnia l2.t.t 991 r. o podatkach i

oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.7l6).
Je2eli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej sktada dokumenty zgodnie z S 7 Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju w sprawie dokument6w jakich moze 24da( Zamawiaj4cy od
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zam6wienia.

Proced u ry odwolawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwo+awcze
Krajowa lzba Odwolawcza
ul. Postepu l7a
Warszawa
02-676
Pols ka
Adres inte rnetowy:www.u zp.gov. p I

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Skladanie odwolarl
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwotari:
Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przesiania informacji o
czynno6ci Zamawiaj4cego stanowiAcej podstawq jego wniesienia -jeZeli

vt.4)

vr.4. r )

Yt.4.2)

vr.4.3)
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zostala przeslana w spos6b okreslony w art. I80 ust. 5, zdanie drugie ustawy
Prawo zam6wiei publicznych, lub w terminie I 5 dnijezeli zosta+a przes+ana

w inny s pos6b.
2. Odwo+anie wobec treici ogtoszenia o zam6wieniu lub SIWZ wnosi sie w
terminie l0 dni od daty publikacji ogloszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ

na stronie inte rn etowej Zamawiaj4cego.
3. Odwolanie wobec czynno6ci innych niz w pkt. I i 2 wnosi sie w terminie IO

dni, od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci
mo2na byto powziq( wiadomo5a o okolicznoSciach stanowi4cych podstawe
jego wniesienia.
4. Je2eli ZamawiajEcy mimo takiego obowi4zku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi siq nie
p62niej ni2 w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogloszenia o
udzieleniu zam6wlenia i 6 miesiqcy od dnia zawarcia umowy, je2eli
Zamawiaj4cy nie opublikowal w DUUE ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.

ir6dlo, gdzie mozna uzyskai informacje na temat skladania odwo+ai
Urz4d zam6wie6 Publicznych Departament Odwotai
ul. Postepu l7a
Warszawa
02-67 6
Pols ka

Ad res inte rnetowy:www. uzp.gov. pl

Data wysian ia niniejszego oglos ze n ia:

0sIt212017

v1.4.4)

vt.5)
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