
Wrocław: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów

opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA

Numer ogłoszenia: 8116 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Psychiatryczny dla

Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu , ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3553594,

3501780, faks 071 3501781.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.neuropsychiatria.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów

opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Zadanie

częściowe nr: Opis: 1 Temat: Zadanie 1 leki homeopatyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne 2 Temat: Zadanie 2 leki różne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne 3 Temat: Zadanie 3 leki - astra zeneca Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne 4 Temat: Zadanie 4 środki dezynfekcyjne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne. 5 Temat: Zadanie 5 insuliny Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

6 Temat: Zadanie 6 leki narkotyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne 7

Temat: Zadanie 7 leki psychotropowe Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne 8

Temat: Zadanie 8 leki przeciw padaczkowe Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

9 Temat: Zadanie 9 leki przeciw zakrzepowe Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne 10 Temat: Zadanie 10 surowce farmaceutyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 -

Produkty farmaceutyczne 11 Temat: Zadanie 11 szczepionki Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty

farmaceutyczne 12 Temat: Zadanie 12 nursea Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 - Produkty
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farmaceutyczne 13 Temat: Zadanie 13 materiały opatrunkowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 -

Materiały opatrunkowe 14 Temat: Zadanie 14 skarpety medyczne Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 -

Produkty farmaceutyczne 15 Temat: Zadanie 15 zioła Wspólny Słownik Zamówień 33690000-3 - różne produkty

lecznicze UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości asortymentu między pozycjami w zależności

od potrzeb w trakcie realizacji przedmiotu umowy bez konieczności zmian w umowie a także jej wartości (w

ramach danego zadania)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, wykazując, że posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem (jeżeli są

wymagane przepisami prawa)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

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 -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do

SIWZ, 6.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ 6.3

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
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pkt 2 ustawy Pzp. 6.4 Oświadczenie, iż cały oferowany towar posiada dokumenty dopuszczające jego stosowanie

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 06 września 2001r.

Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 roku Nr 45 poz. 271 z późn. zm.). 6.5 Aktualną Koncesję, zezwolenie lub

licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. W tym koncesję na obrót na obrót środkami

farmaceutycznymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi dopuszczonymi do obrotu - dotyczy zadania nr 2 6.6

W celu spełnienia pozostałych wymagań SIWZ Wykonawca załączy do oferty: 1) Wypełniony formularz ofertowy -

załącznik nr 1 do SIWZ 2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ 3)

Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy - jeżeli ofertę podpisuje osoba(y) nie wymienione w dokumencie

określającym status prawny Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć również w przypadku, gdy wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (wspólne ubieganie się Wykonawców o

udzielnie zamówienia). Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać; oznakowanie dostarczonych wyrobów,

instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: 1) zwiększenie lub

zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do

niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy w ramach danego zadania, o której mowa

w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; 2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego

przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w

§ 3 ust. 2 niniejszej umowy; 3) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego

przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia

nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian; 4)

zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i

wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 5) zakupu towaru o tych samych parametrach, lecz
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niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej

cenie; 6) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania

przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; 7) zamiany poszczególnego

asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą

zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia

niniejszej umowy, na tzw. (zamiennik), tj. asortymentem równoważny lub biorównoważny, pod warunkiem, że

spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; 8) wprowadzenia

wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 9) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego

asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w

przypadku zmiany stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 10) zmiany ceny

jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta,

z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.neuropsychiatria.com/pl/zamowienia-publiczne.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Neuropsychiatrii

NEUROMED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2011

godzina 12:00, miejsce: Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Białowieska 74a 54-235 Wrocław SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Temat: Zadanie 1 leki homeopatyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki homeopatyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Temat: Zadanie 2 leki różne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Temat: Zadanie 3 leki - astra zeneca.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki - astra zeneca.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Temat: Zadanie 4 środki dezynfekcyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: środki dezynfekcyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Temat: Zadanie 5 insuliny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: insuliny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Temat: Zadanie 6 leki narkotyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki narkotyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Temat: Zadanie 7 leki psychotropowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki psychotropowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Temat: Zadanie 8 leki przeciw padaczkowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki przeciw padaczkowe.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Temat: Zadanie 9 leki przeciw zakrzepowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki przeciw zakrzepowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Temat: Zadanie 10 surowce farmaceutyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: surowce farmaceutyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Temat: Zadanie 11 szczepionki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szczepionki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Temat: Zadanie 12 nursea.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: nursea.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Temat: Zadanie 13 materiały opatrunkowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: materiały opatrunkowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Temat: Zadanie 14 skarpety medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: skarpety medyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
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4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Temat: Zadanie 15 zioła.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zioła.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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