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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Czerniakowski SP ZOZ
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Tel.:  +48 223186313
E-mail: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl 
Faks:  +48 223186341
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych cz. III
Numer referencyjny: 47/2016

II.1.2) Główny kod CPV
33690000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.1-3.2
do SIWZ (CPV 33.69.00.00-3).
3. Miejsce dostawy: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Szpitala.
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4. Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach:
1) Pakiet nr 1
2) Pakiet nr 2
.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych we wszystkich częściach,
o których jest mowa w ust. 5, bez ograniczeń, o których jest mowa w art. 36aa ust. 3-5 ustawy Pzp. Ofertę
można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
7. Oferta złożona w danej części zamówienia (pakiecie) musi obejmować wszystkie jego elementy składowe
wymienione w załącznikach 3.1-3.2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 665 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Szpitala

II.2.4) Opis zamówienia:
załącznik nr 3.1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Pakiet nr 1 – 7.150,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Apteka Szpitala

II.2.4) Opis zamówienia:
załącznik nr 3.2 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Pakiet nr 2 – 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy, wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania
takiego zezwolenia
Dokument na potwierdzenie:
Oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
składu celnego lub konsygnacyjnego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/12/2016
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/12/2016
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120
(Biuro Zamówień Publicznych)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy, wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takiego zezwolenia ;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku ;
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku ;
3. Wykaz oświadczeń/dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ
2) Dokumenty określone w § 5 pkt 1,2,3,4,5,6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2016
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