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Tomaszów Lubelski: Dostawy remicade, enbrel i arava.
Numer ogłoszenia: 47247 - 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6644411 do 19, faks
084 6642521.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-tomaszow.pl
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: Dostawy remicade, enbrel i arava..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy remicade, enbrel i arava. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania :
Zadanie I - Remicade, Zadanie II - Enbrel, Zadanie III - Arava..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.60.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie I - Remicade - 3 000 PLN (trzy tysiące
złotych) Zadanie II - Enbrel - 2 950 PLN (dwa tysięce dziewięćset pięćdziesiąt złotych) Zadanie III - Arava - 1 140 PLN (jeden tysiąc sto czterdzieści złotych) W przypadku
przystąpienia przez Wykonawcę do więcej niŜ jednego zadania, wadium sumuje się
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w szczególności Wykonawca, który: - posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Spełnienie warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie ocenie Zamawiającego
dokonywanej metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnił..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawcy powinni złoŜyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie, Ŝe
Wykonawca spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - Załączniki nr 3 i 4 1.2. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podpisany przez osobę uprawnioną z adnotacją, Ŝe dane zawarte w
danym rejestrze (ewidencji) nie uległy zmianie. 1.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające
uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
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właściwego organu. 1.4. Aktualne (wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy,
wystawiona(e) nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Koncesji, zezwolenia lub licencji,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym, zwanym dalej zamówieniem. Oświadczenie jeśli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji. 1.8. Oświadczenie, Ŝe oferowane produkty
posiadają aktualny na dzień składania ofert wpis do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zawierające zobowiązanie do przedłoŜenia w/w dokumentów na kaŜde wezwanie Zamawiającego. 1.9. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych na dzień
składania ofert zaświadczeń o wpisie do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych oferowanych produktów zawierające zobowiązanie do
przedłoŜenia w/w dokumentów na kaŜde wezwanie Zamawiającego, przedłoŜenia w/w dokumentów na kaŜde wezwanie Zamawiającego. 1.10. Oświadczenie wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik nr 5 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4, składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 2.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości; 2.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2.3 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w ust. 2 pkt. 3, który powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert..
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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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - Remicade.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remicade.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - Enbrel.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Enbrel.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - Arava.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Arava.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert:najniŜsza cena.
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