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PL-Lublin: Produkty farmaceutyczne

2009/S 230-330280

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Dostawy

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.
Abramowicka 2, Kontakt ul. Abramowicka 2, Do wiadomości Agnieszka Piotrowska, PL-20-442  Lublin. Tel.  +48
817443061. E-mail zampubl@snzoz.lublin.pl. Faks  +48 817441079.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.snzoz.lublin.pl.
Adres profilu nabywcy: www.snzoz.lublin.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Kontakt ul. Abramowicka 2, Do
wiadomości Agnieszka Piotrowska, PL-20-442  Lublin. Tel.  +48 817443061. E-mail zampubl@snzoz.lublin.pl.
Faks  +48 817441079. URL: www.snzoz.lublin.pl.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Neuropsychiatryczny im.
prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Kontakt ul.
Abramowicka 2, Do wiadomości Agnieszka Piotrowska, PL-20-442  Lublin. Tel.  +48 817443061. E-mail
zampubl@snzoz.lublin.pl. Faks  +48 817441079. URL: www.snzoz.lublin.pl.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital
Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.
Abramowicka 2, Kontakt ul. Abramowicka 2, Do wiadomości Agnieszka Piotrowska, PL-20-442  Lublin. Tel.  +48
817443061. E-mail zampubl@snzoz.lublin.pl. Faks  +48 817441079. URL: www.snzoz.lublin.pl.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Zdrowie.
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 produktów leczniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
ul. Abramowicka 2.
Kod NUTS: PL31.

mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
www.snzoz.lublin.pl
www.snzoz.lublin.pl
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
www.snzoz.lublin.pl
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
www.snzoz.lublin.pl
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
www.snzoz.lublin.pl


Dz.U./S S230
28/11/2009      
330280-2009-PL  

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta 2/5

 

 
28/11/2009       S230  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/5

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów leczniczych - preparatu Diazepamum - opisanego w
załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33600000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przekracza 206 000 EUR (dla wszystkich zamawianych w Szpitalu produktów leczniczych, a niniejsze
postępowanie nie przekracza 14 000 EUR).
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 767,00 PLN.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 1.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 250 PLN (słownie: dwieście
pięćdziesiąt złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, tj.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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Zamawiający celem potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty
następujących dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Nadto dołączyć
należy projekt umowy regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie. 2. Aktualne zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. 3. Koncesję bądź zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w
zakresie objętym zamówieniem. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga potwierdzenia wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej
wykonawcy na kwotę nie mniejsza niż: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Polisę, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający wymaga
przedłożenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek spełnią Wykonawcy którzy:
1. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 18 000 PLN (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych). 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejsza niż: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
6.2.6. Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane
należycie
Zamawiający wymaga potwierdzenia zrealizowania co najmniej 1 dostawy produktów leczniczych, opiewającej
na kwotę nie mniejszą niż: 17 000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej
1 dostawę produktów leczniczych, opiewającą na kwotę nie mniejszą niż: 17 000 PLN (słownie: siedemnaście
tysięcy złotych).

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych 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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SzNSPZOZ.N-ZP-372-70/09.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2009/S 182-261719 z dnia 22.9.2009.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 7.1.2010 - 14:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.1.2010 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), 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:

http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=pl&DOCID=261719-2009
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Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 8.1.2010 - 09:30.
Miejsce: Sala konferencyjna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie ul.
Abramowicka 2.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Wrzesień 2010.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676  Warszawa. Tel.  +48 224587801.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzedu Zamówień
Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygniecia
protestu jednoczesnie przekazujac kopię tresci odwołania Zamawiającemu. Złozenie odwołania w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676  Warszawa. Tel.  +48 224587801.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
26.11.2009.


