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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146703-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Głubczyce: Produkty farmaceutyczne

2011/S 90-146703

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
Do wiadomości: Paweł Gierucki
48-100 Głubczyce
POLSKA
Tel.  +48 774801171
E-mail: zamowieniagl@op.pl
Faks  +48 774801171
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa leków dla apteki szpitalnej SP ZOZ w Głubczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy apteka szpitalna przy SP ZOZ w Głubczycach.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części/pakiety zamówienia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146703-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowieniagl@op.pl
www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl
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— pakiet I – Dostawa leków – wg załącznika nr 2/1 do SIWZ,
— pakiet II - Dostawa leków – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ,
— pakiet III - Dostawa leków – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ,
— pakiet IV - Dostawa płynów infuzyjnych – wg załącznika nr 2/4 do SIWZ,
— pakiet V - Dostawa leków – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ,
— pakiet VI - Dostawa leków – wg załącznika nr 2/6 do SIWZ,
— pakiet VII - Dostawa leków – wg załącznika nr 2/7 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT
Zakres między 770 000,00 a 780 000,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1

NAZWA Dostawa leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków – wg załącznika nr 2/1 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2

NAZWA Dostawa Leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
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33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3

NAZWA Dostawa leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4

NAZWA Dostawa płynów infuzyjnych

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa płynów infuzyjnych - wg załącznika nr 2/4 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5

NAZWA Dostawa leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków - wg załącznika nr 2/5 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
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CZĘŚĆ NR 6

NAZWA Dostawa leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków - wg załącznika nr 2/6 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 7

NAZWA Dostawa leków

1) KRÓTKI OPIS
Dostawa leków - wg załącznika nr 2/7 do SIWZ.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
33600000

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— pakiet I – 9 716,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy siedemset szesnaście PLN 00/100 gr),
— pakiet II – 828,00 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia osiem PLN 00/100 gr),
— pakiet III – 1 127,00 PLN (słownie: tysiąc sto dwadzieścia siedem PLN 00/100 gr),
— pakiet IV – 1 836,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset trzydzieści sześć PLN 00/100 gr),
— pakiet V - 680,00 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt PLN 00/100 gr),
— pakiet VI – 1 253,00 PLN (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy PLN 00/100 gr),
— pakiet VII - 58,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem PLN 00/100 gr).
RAZEM: 15 498,00 PLN - słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem PLN 00/100 gr,
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt
XI.1. SIWZ,
3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp)
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:
1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty
wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania
przetargowego:
PN / 9 / IV / 11. Wadium w pieniądzu należy wnosić do dnia 17.6.2011r godz. 12:00 na konto: Bank Zachodni
WBK Głubczyce - numer konta 48 1090 2183 0000 0001 0422 9527.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ)
należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz oryginał należy złożyć w Kasie – pokój 120 w
budynku SP ZOZ w Głubczycach ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce, Dyrekcja - III piętro do
dnia 17.6.2015 r. do godz. 12:00, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po
jego stronie,
— którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach pokreślonych w ofercie
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Termin płatności od daty prawidłowo wystawionej faktury/faktury częściowej: 30 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust 1 Pzp i muszą wykazać że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
4. Wymagania postawione przez zamawiającego wykonawcy dotyczą odpowiednio, każdego z wykonawców
składających wspólną ofertę, tj. każdy z Wykonawców musi spełniać warunki formalne określone w art. 24
ust.1 Pzp, natomiast warunki merytoryczne tj. potencjał ekonomiczny/ finansowy i techniczny/ludzki oraz
doświadczenie wykonawców w sumie musi spełniać wymagane warunki.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu muszą odpowiednio złożyć dokumenty wymagane jak od wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie samodzielnie spełnić warunki udziału lub
polegając na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi
stosunków. Dokumenty innych podmiotów analogicznie, jak w przypadku Wykonawcy.
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III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp i nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
B.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
C. Zgodnie z art. 24 ust 2 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
D. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
a) Wykonawca spełni warunek określony w pkt B.1., jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże,
że posiada dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tzn. posiada
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania środków farmaceutycznych.
b) Wykonawca spełni warunek określony w pkt B. 2., jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonywał przez minimum 12 miesięcy, jedno zamówienie,
polegające na wykonaniu dostaw produktów leczniczych/leków o wartości nie niższej niż określone w pkt III.2.3)
niniejszego ogłoszenia oraz udokumentuje, że te dostawy zostały wykonane należycie.
c) Zamawiający nie postawił żadnego szczegółowego warunku w zakresie pkt B.3.
d) Wykonawca spełni warunek określony w pkt B. 4., jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże
się dysponowaniem środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż określone w pkt
III.2.2) niniejszego ogłoszenia.
E. Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie
treści tych dokumentów wg formuły: spełnia/ nie spełnia. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
F. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków z art. 22 ust. 1 Pzp.
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F.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust.1 Pzp - wzór oświadczenia stanowi załączniknr 3 do SIWZ.
F.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, których
opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ).
b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
G. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt B.4. dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku. (art. 26 ust. 2c Pzp).
H. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 Pzp podpisane przez każdą osobę prowadzącą działalność gospodarczą - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
I. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
J. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 składa:
1) pkt b—d i pkt f — dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z 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 wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt e — 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 Pzp.
K. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.3 ppkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.3 ppkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
L. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty w celu wykazania potwierdzenia, że
oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia:
a) posiada ważne świadectwa rejestracji oferowanych leków,
b) jest dopuszczony do obrotu na polskim rynku,
c) spełnia normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione z ramienia Ministra Zdrowia do badania
produktów leczniczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia poprzez żądanie
dokumentów potwierdzających jego treść po zawarciu umowy.
M. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:
1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
2) Wypełnione formularze cenowe (załączniki nr 2/1 - 2/7 do SIWZ),
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty
ciąży na Wykonawcy,
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4) Kopię dowodu wpłaty wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówieniai znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia:
— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22
ust. 1 pkt 4 Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt B.4. dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. (art. 26 ust.2c Pzp).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opis sposobu dokonania oceny warunków:
Wykonawca spełni warunek określony w pkt A.4. SIWZ, jeżeli: w przedstawionych do oferty dokumentach
wykaże się dysponowaniem środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż:
— pakiet I – 121 450,00 PLN,
— pakiet II – 10 350,00 PLN,
— pakiet III – 14 100,00 PLN,
— pakiet IV – 22 950,00 PLN,
— pakiet V – 8 510,00 PLN,
— pakiet VI – 15 670,00 PLN,
— pakiet VII - 730,00 PLN.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.1.2.b.
niniejszej SIWZ.Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i
prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeńi dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana
na podstawie treści tych dokumentów wg formuły: spełnia/ nie spełnia. Nie wykazanie przez Wykonawcę
spełniania chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy
i doświadczenia. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniai znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia:
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— wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw
lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków. Wykonawca spełnia warunek określony w pkt A.2. SIWZ,
jeżeli w przedstawionych do oferty dokumentach wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał
lub wykonywał przez minimum 12 miesięcy, jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dostaw produktów
leczniczych/leków o wartości nie niższej niż:
— pakiet I - 393 500,00 PLN brutto każda,
— pakiet II - 33 540,00 PLN brutto każda,
— pakiet III – 45 670,00 PLN brutto każda,
— pakiet IV - 74 370,00 PLN brutto każda,
— pakiet V - 27 570,00 PLN brutto każda,
— pakiet VI – 50 770,00 PLN brutto każda,
— pakiet VII - 2 370,00 PLN brutto każda oraz udokumentuje, że te dostawy zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.1.2.a. SIWZ.
Ocena spełniania warunków przez Wykonawców będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie
treści tych dokumentów wg formuły: spełnia/nie spełnia. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
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
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Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

PN/9/IV/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 17.6.2011 - 11:50
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.6.2011 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), 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
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.6.2011 - 12:10
Miejsce
Samdzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26, 48-100
Głubczyce, Dyrekcja III piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy 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, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. Terminy na wniesienie odwołań zawarte są w art. 182 Pzp, w
tym dotyczące zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
6.5.2011

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

