
  

Głubczyce: Dostawa leków dla SP ZOZ w Głubczycach.  

Numer ogłoszenia: 200124 - 2009; data zamieszczenia : 19.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-

100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa leków dla SP ZOZ w Głubczycach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa leków dla SP ZOZ w Głubczycach.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.60.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  1. 

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie do innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
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udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o 

zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o 

zamówienie publiczne z art. 22 PZP opisanych w pkt. V.1., b) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o 

zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z 

przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, d) 

złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, e) nie złoŜyli oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z 

zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust.4 PZP , f) nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 3. 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: a) niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP b) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c) zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, d) wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, e) zawierającą omyłki rachunkowe w 

obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 PZP f) który w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP g) niewaŜnej na 

podstawie odrębnych przepisów, h) w przypadku braku zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 4. Zamawiający 

dokona badania ofert pod kątem spełniania wymogów SIWZ oraz naruszenia zasad ustawy PZP. 5. Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniu i dokumentach, które dostarczy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu.  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post ępowaniu:  A. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: A.1) Aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. A.2) Aktualne zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, zgodnego z art. 72, 74, 99 Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 

2004r. Nr 53 poz. 533 z późn. zmianami) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub odpowiedniego 

miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego A.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy - wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania A.5) Oświadczenie Wykonawcy - 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. B. W celu potwierdzenie, Ŝe znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia: B.1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
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kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

NaleŜy wykazać, Ŝe Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie stanowiącej nie mniej niŜ: 1 

pakiet - 67.336,20 zł brutto 2 pakiet - 16.777,80 zł brutto Minimalny poziom wymaganych standardów: Warunek uwaŜa 

się za spełniony, jeŜeli w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będzie potwierdzenie, Ŝe 

Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie stanowiącej nie mniej niŜ wartości podane 

powyŜej. Warunek nie będzie spełniony, jeŜeli z przedstawionego dokumentu będzie wynikało, Ŝe wykonawca posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwoty niŜsze niŜ wymienione powyŜej wartości brutto lub wysokość 

posiadanych środków finansowych / zdolność kredytowa w dokumencie nie będzie podana cyfrą. C. W celu 

potwierdzenia, Ŝe posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie do innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: C.1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane 

naleŜycie. Minimalny poziom wymaganych standardów: Wykonawca spełni warunek, jeŜeli z dokumentów będzie 

wynikało, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, lub w okresie działalności - jeŜeli jest 

krótszy niŜ trzy lata - naleŜycie wykonał co najmniej jedną dostawę toŜsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie 

niŜszej niŜ: 1 pakiet - 202.010 zł brutto kaŜda, 2 pakiet - 50.330 zł brutto kaŜda i potwierdzi to odpowiednimi dokumentami 

np. referencjami lub innymi równowaŜnymi dokumentami. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1 i B.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, śe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z 

uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono 

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Oferta winna zawierać oświadczenia i 

dokumenty opisane w pkt. A.1, A.3-A.5, B.1 dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

F. Inne dokumenty jakie naleŜy dołączyć do oferty: F.1) Wypełniony Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ; F.2) 

Wypełniony Formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ F.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw 

osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Wymienione dokumenty z 

pkt. A.1-A.4, B.1 i B.2 mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez 

Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Dokumenty 

wymienione w pkt. A.5, C.1, F.1, F.2 winny być złoŜone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Pełnomocnictwo (F.3) naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. G. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców w formie 
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konsorcjum w rozumieniu art. 23 PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku 

wykonawców (konsorcjum) oferta dodatkowo musi zawierać: a) pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w 

postępowaniu wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do 

reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do 

korespondencji z zamawiającym, składania i odbierania wszelkich oświadczeń w tym oświadczeń woli, wszelkich 

dokumentów w toku postępowania, składania protestów oraz do podpisania umowy. b) dokumenty: - Aktualny odpis z 

właściwego rejestru; - Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS; - Oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. c) Dokumenty te muszą być wystawione dla kaŜdego z wykonawców wchodzących w 

skład konsorcjum.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : 

www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SP ZOZ Głubczyce ul. M.C. Skłodowskiej 

26 48-100 Głubczyce. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.07.2009 godzina 12:00, 

miejsce: SP ZOZ Głubczyce ul. M.C. Skłodowskiej 26 48-100 Głubczyce sekretariat - III piętro. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa leków. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa leków wg zał. nr 2/1 do SIWZ,.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.60.00.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 6.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa antybiotyków. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa antybiotyków wg zał. nr 2/2 do SIWZ,.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.60.00.00-6.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 6.  
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4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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