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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89858-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzozów: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2014/S 054-089858

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18
Osoba do kontaktów: mgr Danuta Niewiadomska
36-200 Brzozów
POLSKA
Tel.:  +48 134309587
E-mail: zampub@szpital-brzozow.pl
Faks:  +48 134309587
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-brzozow.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
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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 produktów leczniczych.

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: apteka
szpitalna.
Kod NUTS PL323

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89858-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zampub@szpital-brzozow.pl
www.szpital-brzozow.pl
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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 produktów leczniczych wg 5 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

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:
Pakiet 1:
L.p. Nazwa postać j.m. Ilość
1 2 3 4
1. Alfacalcidol kaps. 0,25 mcg x 100 op 30
2. Alfacalcidol kaps. 1 mcg x 100 op 30
3. Lacidipine tabl. powl. 4 mg x 28 op 100
4. Salbutamol sulphate aerozol (100 µg/dawkę) 200 D op 15
5. Salbutamol sulphate płyn neb. 1 mg/ml 2,5 ml x 20 amp. op 100
Pakiet 2:
Lp. Nazwa postać j.m. Ilość
1. Lenalidomide kaps. twarde (5 mg) 21 szt. op. 14
2. Lenalidomide kaps. twarde (10 mg) 21 szt. op. 40
3. Lenalidomide kaps. twarde (15 mg) 21 szt. op. 45
4. Lenalidomide kaps. twarde (25 mg) 21 szt. op. 83
Pakiet 3:
L.p. Nazwa postać j.m. Ilość
1 2 3 4
1. Alkohol etylowy całkowicie skażony A 01 99,88 % x 1 L L 1000
2. Alkohol etylowy całkowicie skażony R 01 96 % x 1 L L 1000
Pakiet 4:
L.p. Nazwa postać j.m. Ilość
1 2 3 4
1. Tretinoin -
kaps. (10 mg) 100 szt. op 13
Pakiet 5:
L.p. Nazwa postać j.m. Ilość
1 2 3 4
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1. Azacitidine
proszek do sporz. zaw. do wstrz. (25 mg/ml) 1 fiolka fiol. 80
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 799 942,61 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
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
1) Krótki opis
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33000000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w
następujących wysokościach:
Pakiet 1: 100,00 PLN
Pakiet 2: 72 000,00 PLN
Pakiet 3: 390,00 PLN
Pakiet 4: 265,00 PLN
Pakiet 5: 2 285,00 PLN
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Przelew 60 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby
reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi,
precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Dotyczy prowadzonej procedury przetargowej.
Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu produktów leczniczych objętych decyzjami refundacyjnymi – ceny
jednostkowe produktów leczniczych ujętych w załączniku B i C do wysokości limitu finansowania– aktualne
Obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień realizacji zamówienia (dotyczy zadań 2, 4, 5).
Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyki produktów leczniczych w postaci elektronicznej na adres:
apreka@szpital-brzozow.pl
Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące bezpieczeństwo w
transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem ,,lek cytostatyczny”).
Wykonawca będzie dostarczał do preparatów termolabilnych rejestrator temperatury z wyświetlaczem
umożliwiający odczyt temperatury w chwili odbioru dostawy przez zamawiającego.
Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne musi zapewnić dostawy zgodnie z wymaganiami dla
cytostatyków tj. z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. Nr 144 poz.1216 z dnia 9
września 2002 r.) na podstawie art. 79 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53/2004
poz.533 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu komunikaty Głównego Inspektora
Farmaceutycznego o wstrzymaniu bądź wycofaniu leku z obrotu w kraju.

mailto:apreka@szpital-brzozow.pl
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Termin ważności asortymentu nie krótszy niż 12 miesięcy przed jego upływem licząc od daty dostawy.
2. Dotyczy fakturowania:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca który będzie dostarczał produkty lecznicze umieszczał na fakturze kod
EAN.

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: 1. Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Informacje o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr
3 do SIWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 4 do SIWZ.
4. Koncesję na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia.
5. Informację zawierającą:
— dla postaci iniekcyjnych: gęstość dla koncentratów w temp. 20°,
— dla liofilizatów: rzeczywista dawka substancji czynnej uwzględniająca ewentualny nadmiar technologiczny
oraz całkowita masa liofilizatu w fiolce (masa substancji czynnej i substancji pomocniczych).
Dotyczy tylko ofert składanych na leki cytostatyczne.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
7. Aktualne zaświadczenie 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.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
11. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
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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, 10-11 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r..
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane:
1) pkt 2 – 4 i pkt 6 – składa 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 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo miejsca zamieszkania osoby której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10-11
ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym 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.
13. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna,
wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
14. Aktualne karty charakterystyki leków cytostatycznych.
15. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca powinien wykazać się realizacją co najmniej 3 dostaw.
Za dostawę odpowiadającą wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia zamawiający uzna dostawę
o wartości co najmniej 60 % wartości brutto oferty wykonawcy złożonej w danym pakiecie.
16. Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia których wykonanie powierzy podwykonawcom lub
podanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się będzie powoływał w ofercie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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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

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
Najniższa cena

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:
SZSPOO.SZPiGM.3820.20.2014

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
23.4.2014 - 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: 23.4.2014 - 10:30
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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień PUblicznych
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.3.2014


