Tablica ogłoszeń/strona internetowa zamawiającego
PCM-ZP/2D/2017

Wieruszów , dnia 07.09.2017r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU – d o s t a w a
Dostawa LEKÓW z podziałem na zadania
dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ, Szpital Powiatowy, krajowy numer
identyfikacyjny 10054080000000, ul. ul. Warszawska 104 , 98400 Wieruszów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
627 845 509, e-mail zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl, faks 627 845 502.
Adres strony internetowej (URL): www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego
z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak - www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z podziałem na zadania dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy Numer referencyjny: PCM-ZP/2D/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa leków z podziałem na zadania dla Powiatowego
Centrum Medycznego Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy przez okres 24 miesięcy
II.5) Główny kod CPV: 33690000-3

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 : data rozpoczęcia: 2017-11-01
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: 7.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z dn. 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008r., Nr 45., poz. 271 ze zm.), w przypadku zaoferowania leków, 7.1.2. Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem zezwole nia na obrót środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi oraz prekursorami grupy I-R zgodnie z ustawą z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst jednolity z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
3 USTAWY PZP:
7.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: Wykonawca mający
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w dokument, składa dokument o którym mowa w pkt. 7.5.1.
SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma
osoba, której doku ment miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierają
cym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, ad mini- stracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 7.2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie Zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetka mi
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub Roz łożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.2.3. Zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysta wionego nie wcześnie niż 3 m-ce przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, 7.2.4. Oświadczenia Wykonawcy: 7.2.4.1.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumen tów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności, 7.2.4.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 7.2.4.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz, U. z 2016r.,
poz. 716) 7.2.5. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dowody
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia). UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, zgodnie z treścią
załącznika nr 4 do SIWZ 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Zamawiający żąda: 7.3.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 7.4. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
terminie nie dłuższym niż 6 dni dni od dnia doręczenia wezwania aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa wart. 25 ust. 1 Ustawy. 7.5. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2.,
7.2.3., 7.3 SIWZ, składa: 7.5.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy 7.5.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 7.5.2.1. nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.5.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.5.3.
Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5.1. i 7.5.2.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w pkt. 7.5.2.1. SIWZ, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.5.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym,
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.5.3. SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.5.5.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 7.6.1. w przypadku zaoferowania produktów
leczniczych należy złożyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane leki posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne. Na każde
pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od dnia wezwania, dokumenty
potwierdza- jące spełnienie powyższego wymogu. 7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności
wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.9. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ dotyczące
Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o
których mowa w pkt. 7.8. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii oświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą 7.11. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.
7.13. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych. 7.14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić Zama wiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.15. W celu oceny czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności: 7.15.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.15.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; 7.15.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.16.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasa- dach
określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.
7.2. i 7.3. SIWZ. 7.17. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 7.2. i 7.3.
SIWZ, dotyczących podwykonawcy któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
7.18. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 7.19. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidar- nie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiają- cego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 7.20. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.12. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego: 7.20.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.20.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 7.21. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub
Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z
partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów na zasoby których powołuje się
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
1 USTAWY PZP
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT
2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: NIE
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje
z ogłoszeniem) Nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego NIE
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego NIE
IV.4) Licytacja elektroniczna NIE
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niniejszą umową, może nastąpić za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. W
przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego produktem o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi
on być tożsamy w zakresie nazwy międzynarodowej, substancji czynnej, składu, a jego cena jednost kowa netto musi
odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego produktu w ofercie. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego –
powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu. 3. Dopuszczalna jest możliwość dostawy asortymentu w
innej wielkości opakowania, stężeniu jednostkowym, dawce niż podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
zachowania ceny za dawkę zgodnie z w/w ofertą (proporcjonalnie). Możliwość taka dopuszczona jest tylko za zgodą
Zamawiającego –powyższa zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu. 4. W przypadku , gdy nie ma możliwości
dostarczenia produktu pierwotnie oferowanego od danego producenta/dystrybutora, w wyniku decyzji wydanej
przez właściwe organy wstrzymującej produkcję i/lub dystrybucję lub producent nie spodziewanie zakończył jego
produkcję, Zamawiający dopuszcza zmianę dostarczanego produktu wg zasad opisanych w ust. 2 i 3. W takim
przypadku zmiana ceny dostarczonego asortymentu, spowodowana zmianą producenta/dystrybutora może nastąpić
za zgodą Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przyczynę
niemożliwości dostarczenia asortymentu pierwotnie oferowanego oraz zmianę ceny –powyższa zmiana wymaga
zachowania formy aneksu. 5. W przypadku, gdy produkt leczniczy objętą niniejszą umową zawierający substancję
czynną wymienioną w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia„w sprawie wykazu leków refundowanych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” w części dotyczącej leków
dostępnych w ramach programu lekowego w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we
wskazaniu określonym stanem klinicznym nie będzie znajdować się w kolejnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego produktu na produkt równoważny wymieniony w tym
obwieszczeniu (zawierający tę samą substancję czynną i mający tą samą drogę podania). Zmiana taka odbyć się musi
jednak z zachowaniem ceny umownej i uwzględnieniem wysokości limitu terapii proponowany lekiem - powyższa
zmiana nie wymaga zachowania formy aneksu. 6. Ponadto, w przypadku opisanym w ust. 5 w sytuacji braku
możliwości zaoferowania przez Wykonawcę równoważnego produktu leczniczego znajdującego się w Obwieszczeniu
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania
realizacji umowy w zakresie zakupu produktu leczniczego nie znajdującego się w w/w Obwieszczeniu. Okoliczność ta
nie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umowny przewidzianych w umowie. 7. W sytuacji
udokumentowanego braku dostępności produktu leczniczego objętego niniejsza umową lub jego odpowiednika
dopuszczonego do obrotu, umożliwia się zastąpienia go innym produktem stanowiącym jego odpowiednik dostępny
na podstawie zgody Ministra właściwego do spraw zdrowia lub czasowego dopuszczenia do obrotu, jeżeli produkt
leczniczy jest niezbędny dla ratowania życia i zdrowia pacjenta. W takim przypadku dostawa oraz cena odpowiednika

musi być zaakceptowana przez Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy, o okolicznościach
uzasadniających brak asortymentu objętego umową oraz wysokość ceny –powyższa zmiana wymaga zachowania
formy aneksu. 8. W przypadku asortymentu, którego nazwa, postać lub podmiot odpowiedzialny zostały w
procedurze rejestracyjnej zmienione z zachowaniem pozostałych zapisów (m.in. nr rejestracyjny, substancja czynna,
droga podania i wskazania), Zamawiający dopuszcza jego dostarczenie, po zapoznaniu się z dokumentacją i
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 9. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 6 ust. 8 wymaga aneksu
do umowy. 10. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-15, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :Leki w zakresie pakietu nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33690000-3,
3) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
data rozpoczęcia: 2017-11-01
4) Kryteria oceny ofert: - cena oferty brutto – 60%; termin płatności – 40 %
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :Leki w zakresie pakietu nr 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33690000-3,
3) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
data rozpoczęcia: 2017-11-01
4) Kryteria oceny ofert: - cena oferty brutto – 60%; termin płatności – 40 %
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :Leki w zakresie pakietu nr 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33690000-4,
3) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
data rozpoczęcia: 2017-11-01
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60%; termin płatności – 40 %
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia :Leki w zakresie pakietu nr 4
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33690000-3,
3) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
data rozpoczęcia: 2017-11-01
4) Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60%; termin płatności – 40 %

