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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193102-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tomaszów Lubelski: Produkty farmaceutyczne
2016/S 108-193102
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. Grunwaldzkie 1
Osoba do kontaktów: Janusz Parol
22-600 Tomaszów Lubelski
POLSKA
Tel.: +48 846644411-432
E-mail: zampub@szpital-tomaszow.pl
Faks: +48 846642050
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-tomaszow.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:
Dostawy produktów leczniczych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL312

II.1.3)

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

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są Dostawy produktów leczniczych.
Zestawienie asortymentu i ilości zamieszczone zostało w Formularzu Ofertowo – Cenowy stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ.
Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadania:
Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki
Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1
Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN
Zadanie 5 – Substancje do receptury
Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego
Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne
Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2
Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3
Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4.

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 jednej lub więcej 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:
Powyżej 209 000 EUR.

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: Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
1)
Krótki opis
Płyny infuzyjne i płyny do irygacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki
1)
Krótki opis
Antybiotyki i chemioterapeutyki.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze działające na OUN.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie 5 – Substancje do receptury
1)
Krótki opis
Substancje do receptury.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres
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4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 6
Nazwa: Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego
1)
Krótki opis
Płyny do żywienia pozajelitowego.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze diagnostyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

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

07/06/2016
S108
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 11

Dz.U./S S108
07/06/2016
193102-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5 / 11

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4
1)
Krótki opis
Produkty lecznicze różne – pakiet 4.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia 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:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – Płyny infuzyjne i płyny do irygacji
6 000 PLN (sześć tysięcy złotych)
Zadanie 2 – Antybiotyki i chemioterapeutyki
2 600 PLN (dwa tysiące sześćset złotych)
Zadanie 3 – Produkty lecznicze różne – pakiet 1
800 PLN (osiemset złotych)
Zadanie 4 – Produkty lecznicze działające na OUN
1 450 PLN (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych)
Zadanie 5 – Substancje do receptury
200 PLN (dwieście złotych)
Zadanie 6 – Płyny do żywienia pozajelitowego
900 PLN (dziewięćset złotych)
Zadanie 7 – Produkty lecznicze diagnostyczne
4 200 PLN (cztery tysiące dwieście złotych)
Zadanie 8 – Produkty lecznicze różne – pakiet 2
11 000 PLN (jedenaście tysięcy złotych)
Zadanie 9 – Produkty lecznicze różne – pakiet 3
170 PLN (sto siedemdziesiąt złotych)
Zadanie 10 – Produkty lecznicze różne – pakiet 4
6 600 PLN (sześć tysięcy sześćset złotych złotych)
W przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do więcej niż jednego zadania, wadium sumuje się.
2. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być wniesione w jednej lub kilku
formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
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poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109,poz. 1158, z późn. zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: Bank PEKAO S.A. I Oddział w
Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205
4. Zamawiający zwraca wadium, zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w sytuacjach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatności dokonywane będą w PLN, zgodnie z warunkami umowy.

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 spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie koncesji, zezwolenie lub licencji potwierdzającej uprawnienia do hurtowego obrotu
produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z 6.9.2001 (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z
późn. zm.).
2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w odniesieniu do
wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) którzy wykażą, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą wielkości i zakresowi niniejszego
zamówienia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 6.1. SIWZ.
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz złożą stosowne
oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których listę
przedstawiono w punkcie 6 SIWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
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1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 44. (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Koncesja, zezwolenie lub licencja potwierdzająca uprawnienia do hurtowego obrotu produktami leczniczymi
zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z 6.9.2001 (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381 z późn. zm.).
3. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający
wymaga przedstawienia realizacji minimum jednej dostawy odpowiadającej wielkości i zakresowi niniejszego
zamówienia.
Oświadczenie i dokumenty wymagane celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. 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 (sześć)
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6
(sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
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W takiej sytuacji, poza wcześniej wymienionymi dokumentami, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia w
ofercie pisemnego zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma
zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy występujący wspólnie, wówczas ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument z którego wynika ustanowienie
pełnomocnika musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania z osobna każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego
rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument z którego
wynika ustanowienie pełnomocnika należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wzywał Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym
upłynął termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, których listę i wymaganą treść przedstawiono w punkcie 6 SIWZ, Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów, na zasadzie: spełnia – nie spełnia. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków
udziału w postępowaniu. Niespełnienie któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 2 – 11, ust. 2 pkt. 1 – 5 i ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy,
który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.
Pozostałe wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
2. Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają aktualny na dzień składania ofert wpis do Urzędowego
Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające
zobowiązanie do przedłożenia w/w dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.
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3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych na dzień składania ofert zaświadczeń o wpisie do Rejestru
Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych oferowanych produktów zawierające zobowiązanie do
przedłożenia w/w dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.
4. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub lista podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ.

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

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:
SZZ.251.08.2016.PW

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.7.2016 14:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.7.2016 - 09:00

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: 12.7.2016 - 10:00
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/06/2016
S108
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 11

Dz.U./S S108
07/06/2016
193102-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11 / 11

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 11

3.6.2016

07/06/2016
S108
http://ted.europa.eu/TED

