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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112497-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Produkty farmaceutyczne

2010/S 76-112497

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, ul. Abramowicka 2; 20-442 Lublin, attn: Agnieszka Piotrowska,

POLSKA-20-442Lublin. Tel.  +48 7443061439. E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl. Fax  +48 817441079.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.4.2010, 2010/S 65-097198)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000
Produkty farmaceutyczne.

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów leczniczych określonych w załaczniku nr 2 do SIWZ.

II.1.8) Podział na części:

Nie.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Bez VAT 2 491,00 PLN.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawcy przystepujacy do przetargu winni wnieść wadium w wysokosci: 40 PLN (słownie: czterdziesci zlotych).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja 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:3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

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 dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią
wykonawcy, którzy wykażą:

A/ posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000,00 PLN (słownie: trzy
tysiące złotych).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112497-2010:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97198-2010:TEXT:PL:HTML
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B/ ubezpieczenie 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:

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, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, 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: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek:

Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Powyższy 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: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych.).

Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa produktów leczniczych zgrupowanych w 2 zestawach w ilości i asortymencie
określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.8) Podział na części:

Tak.

Liczba części: 2.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Bez VAT 12 326,00 PLN.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:

Dla zestawu 1 - 40 PLN (słownie: czterdzieści złotych).

Dla zestawu 2 – 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

1. Informacja 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: dla zestawu 1 - 3
000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)dla zestawu 2 - 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych)2. Opłacona
polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający
wymaga przedłożenia ubezpieczenia ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż: dla zestawu 1 - 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zestawu 2 - 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają
odpowiednio sumowaniu. Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykażą:

a/ posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: dla zestawu 1 - 3 000 PLN
(słownie: trzy tysiące złotych).dla zestawu 2 - 11 000 PLN (słownie; jedenaście tysięcy zlotych);

b/ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności na kwotę niemniejsza niż: dla
zestawu 1 - 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcyzłotych)dla zestawu 2 - 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych). W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio sumowaniu.

III.2.3)Zdolność techniczna

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym dowykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeniaw okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy
zostały wykonane należycie Zamawiający wymaga potwierdzenia zrealizowaniaco najmniej 1 dostawy produktów
leczniczych,opiewającej na kwotę nie mniejszą niż:

dla zestawu 1 - 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) dla zestawu 2 - 11 000 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości podlegają odpowiednio sumowaniu. O udzielenia
zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Powyższy 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: dla zestawu 1 - 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)dla zestawu 2 - 11 000
PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych). W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 zestaw, powyższe wartości
podlegają odpowiednio sumowaniu.

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Informacje o częściach zamówienia.
Część Nr 1 Nazwa Zestaw 1.
1) Krótki opis: Zestaw zawiera 6 pozycji produktów leczniczych.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT 2 491,00 PLN.
Część Nr 2 Nazwa Zestaw 2.
1) Krótki opis: Zestaw zawiera 1 pozycję produktów leczniczych.
2) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33600000-6
3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT 9 835,00 PLN.


