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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
628-19-16-916
ul. Topolowa 16
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w
Chrzanowie, II piętro
Osoba do kontaktów: Jolanta Cyganek
32-500 Chrzanów
Polska
Tel.: +48 326247034
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Faks: +48 326247021
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-chrzanow.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: Szpital Powiatowy

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

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa leków w ramach programów lekowych dla Szpitala Powiatowego w
Chrzanowie

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
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Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Apteka Szpitalna, Szpital Powiatowy Chrzanów, ul. Topolowa
16
Kod NUTS

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 w ramach programów lekowych dla Szpitala Powiatowego w
Chrzanowie

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 wszystkich 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:
II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

1) Krótki opis
Interferonum beta 1-a

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

Do każdego opakowania należy dostarczyć pojemniki do utylizacji produktu
leczniczego. Pojemniki stanowią integralną część oferty.

1) Krótki opis
Interferon beta - 1b

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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Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Do każdego opakowania należy dostarczyć pojemniki do utylizacji produktu
leczniczego. Pojemniki stanowią integralną część oferty.

1) Krótki opis
Glatirameri acetas

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

Do każdego opakowania należy dostarczyć pojemniki do utylizacji produktu
leczniczego. Pojemniki stanowią integralną część oferty.

1) Krótki opis
Peginteferon beta-1a

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

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

Do każdego opakowania należy dostarczyć pojemniki do utylizacji produktu
leczniczego. Pojemniki stanowią integralną część oferty.

1) Krótki opis
Dimethylis fumaras

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

1) Krótki opis
Omalizumabum

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

33600000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub

rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1) Krótki opis
Imiglucerasum

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

1) Krótki opis
Cynacalcetum

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

1) Krótki opis
Paricalcitolum

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

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania
ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium należy wnieść w wysokości:
Nr.
Pakietu Wadium.
1 535,00
2 3150,00
3 2270,00
4 880,00
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5 1345,00
6 3330,00
7 5075,00
8 23450,00
9 625,00
10 610,00
RAZEM 41270,00.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.
4. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem 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 .11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e – do oferty należy dołączyć
oryginał tego dokumentu.
Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres
związania z ofertą tzn. 60 dni od daty otwarcia ofert.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748
1111 0000 4877 1892.
6. Kserokopię dowodu wpłaty wadium (w gotówce) należy dołączyć do oferty
przetargowej. Należy zaznaczyć nr przetargu oraz numery pakietów których
dotyczy wpłacone / wnoszone wadium. Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie
będą rozpatrywane. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota
wadium wpłacona w pieniądzu zdeponowana będzie na oprocentowanym
rachunku bankowym.
7. 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.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz
Zamawiającego, jeżeli:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
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Sekcja IV: Procedura

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:

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:
Zamawiający wymaga zezwolenia na obrót produktami leczniczymi (odpowiedni
dokument):
1) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w
zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty
na leki psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie,
2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na
wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na
prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia przyznane przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami
leczniczym.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

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

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:
141/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub

dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

postępowaniu
24.1.2018 - 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: 24.1.2018 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1 rok

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego
wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione w
częściach nie wykreślonych przez Zamawiającego oraz podpisane odpowiednio
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego
dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji (formularz JEDZ),
3) Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiety),
4) Oświadczenie, Wykonawcy, że zaoferowane produkty posiadają dopuszczenie
do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 .9. 2001 prawo farmaceutyczne,
5) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy
do podpisywania oferty np: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli
dotyczy),
6) Dowód wpłaty wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.12.2017
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