Wieruszów, 2008-09-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na
podstawie art.11 ust.8 u pzp /wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
206 tys. euro/
Nr sprawy: PCM-ZP/1D/2008
• Zamieszczono w miejscu ogólnie dostępnym ( tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego
oraz na stronie internetowej w dniu 2008-09-18
• Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2008-09-18
pod nr: 225833-2008
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków i gazów
medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital w
Wieruszowie
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223,
poz.1655) Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Wieruszowie zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
Strona www:pcm-nzoz-wieruszow.pl
E-mail:zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŜej
progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 u pzp.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www. pcm-nzoz-wieruszow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych
• za zaliczeniem pocztowym,
• pobrać ze strony internetowej
opłata za SIWZ wynosi 40,00 PLN.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa leków i
gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie.
a) Dostawy leków i gazów medycznych odbywać się będą na zasadach określonych w Umowie
w ilościach wynikających z bieŜących potrzeb zamawiającego.
b) Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka (opis) oraz ilości podane zostały w
załączniku nr 1a stanowiącym formularz cenowy do Oferty Przetargowej. Podane ilości są
szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety

1

Wspólny Słownik Zamówień : Kod CPV:33.60.00.00-6 Produkty farmaceutyczne, Kod
CPV:24.11.15.00-0 Gazy medyczne
5) Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 12 m-ce od daty podpisania umowy.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty złoŜonej przez
Wykonawcę na potwierdzenie spełniania tych warunków, przy czym nie spełnienie warunku,
spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1. Aktualny wypis z rejestru właściwego ze względu na formę prawną wykonawcy lub
aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające dopuszczenie
wykonawcy do obrotu wystawione bądź zaktualizowane przez właściwy organ nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
2. Zaświadczenie z właściwego dla siedziby wykonawcy Urzędu Skarbowego
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, Ŝe uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składanie ofert.
3. Zaświadczenie z właściwego dla siedziby
wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe oferent
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, Ŝe uzyskał
zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączenia dokumentów, potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane
naleŜycie.
5. Kopia waŜnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania ofert na leki psychotropowe
i środki odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenia. /dotyczy pakietu nr 3 i 4/.
7. Koncesja na wytwarzanie tlenu i podtlenku jako leku./ dotyczy pakietu nr 1 i 2/.
8. Świadectwo rejestracji tlenu i podtlenku jako lek w poszczególnych butlach. / dotyczy
pakietu nr 1 i 2/.
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6. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy w postaci wypełnionego załącznika Nr 2 do
specyfikacji.
7. W razie działania wykonawcy przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa
zawierający umocowanie obejmujące swym zakresem dokonywanie wszelkich czynności w
postępowaniu.
Inne wymagane dokumenty , które mają dostarczyć wykonawcy.
Brak któregokolwiek z dokumentów lub dostarczenie dokumentu nie odpowiadającego
wymaganiom zamawiającego określonym w specyfikacji skutkować będzie na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy odrzuceniem oferty.
a) zaakceptowany projekt umowy,
b) wypełnione poprawnie wszystkie załączniki do SIWZ .
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenia dokumentów, potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane
naleŜycie.
8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena brutto
100
10) miejsce i termin składania ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital
Powiatowy,ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, Dział Zamówień Publicznych do dnia 200809-29 do godz. 11.00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital
Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, Dział Zamówień Publicznych do dnia
2008-09-29 do godz. 11.10
12) termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od
dnia ostatecznego składania ofert.
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia
umowy ramowej
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów : Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
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