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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173953-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Środa Wlkp.: Produkty farmaceutyczne
2013/S 102-173953
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Czerwonego Krzyża 2
Osoba do kontaktów: Tomasz Kajdan
63-000 Środa Wlkp.
POLSKA
Tel.: +48 612854031
E-mail: spzozsroda@wp.pl
Faks: +48 612853645
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzozsrodawlkp.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 leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL418

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
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II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp. przez okres 12
miesięcy od dnia podpisania umowy, opisane szczegółowo w zał. nr 1 do SIWZ.

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:
Pakiet nr 1 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 2 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 3 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 4 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 5 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 6 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 7 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 8 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 9 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 10 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 11 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 12 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 13 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1
Pakiet nr 14 - dostawa leków - szczegółowo opisana w zał. nr 1

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
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
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Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ
4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i plynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i plynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000
3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dostawa plynów infuzyjnych
1)
Krótki opis
Dostawa płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w zał.nr 1
do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Dostawa płynów infuzyjnych
1)
Krótki opis
Dostawa płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w zał.nr 1
do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
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Dostawa leków i plynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 13
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i plynów infuzyjnych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

4)

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

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Dostawa leków
1)
Krótki opis
Dostawa leków i płynów infuzyjnych
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
Dostawa leków i płynów infuzyjnych przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy - opisane szczegółowo w
zał.nr 1 do SIWZ

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:
pakiet nr 1: 3 700,00 PLN
pakiet nr 2: 1 400,00 PLN
pakiet nr 3: 1 600,00 PLN
pakiet nr 4: 1 000,00 PLN
pakiet nr 5: 2 000,00 PLN
pakiet nr 6: 1 100,00 PLN
pakiet nr 7: 1 500,00 PLN
pakiet nr 8: 2 100,00 PLN
pakiet nr 9: 700,00 PLN
pakiet nr 10: 250,00 PLN
pakiet nr 11: 1 800,00 PLN
pakiet nr 12: 500,00 PLN
pakiet nr 13: 800,00 PLN
pakiet nr 14: 200,00 PLN

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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1.Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę
stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru, zgodnie z przedstawioną
przez Wykonawcę fakturą w terminie 50 dni od daty jej otrzymania.
2. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w
banku Zamawiającego na podany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Faktura VAT musi zostać wystawiona przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach (oryginał i kserokopia oryginału)
i dostarczona do Zamawiającego do 7 dnia od dnia wykonania dostawy.
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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
— Posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego
obrotu lekami.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru określonego w zał. nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie:
— wykonali co najmniej dwie dostawy produktów leczniczych do zakładów opieki zdrowotnej (szpitale,
poradnie) odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji) oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

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
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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:
SPZOZ/ZP/4/13

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.7.2013 - 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
Inny: 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: 4.7.2013 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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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
Zamawiający informuje, że umowa na prowadzenie rachunku z Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie obowiązuje
do 21.6.2013 r. W przypadku zmiany rachunku Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej
www.spzozsrodawlkp.pl

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

29/05/2013
S102
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8/9

Dz.U./S S102
29/05/2013
173953-2013-PL
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POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.5.2013
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S102
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/9

