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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739
Warszawa
Tel.: +48 223186313
E-mail: zp@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
Inny rodzaj: spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa produktów leczniczych z programu lekowego na rzecz Szpitala
Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 30/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33690000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa produktów leczniczych z
programu lekowego – Leku Aflibercept.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do
SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa produktów leczniczych z
programu lekowego – Leku Aflibercept.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do
SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

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
Nie dotyczy.

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:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania
określonej działalności, Zamawiający wymaga złożenia lub wskazania w JEDZ
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Sekcja IV: Procedura

miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:
: aktualny akt administracyjny (koncesje, zezwolenie) uprawniający do
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego
wydany przez Głównego Inspektora farmaceutycznego (GIF, MZ), lub równoważny
dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w
przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające aktualne
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzające uprawnienie
do obrotu produktami leczniczymi będącymi środkami odurzającymi, środkami
psychotropowymi lub prekursorami
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Zamawiający wymaga, złożenia wraz z
ofertą: Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał
dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 1)-6) i 9)-10) oraz odpowiednio w § 7-8
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016, poz. 1126).
5. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy P.z.p. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. tj. potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

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

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon
administracyjny, po. 120.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia
19.7.2017 roku, do godz. 11:00 wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. 2. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom
okreslonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126), w celu
potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki
przedmiotowe):
1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty lecznicze zostały prawidłowo
i zgodnie z przepisami prawa dopuszczone do obrotu i do użytku w działalności
leczniczej, w szczególności tj. posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub pozwolenie
wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską lub Ważne
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej (jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania) – Załącznik nr 7
do niniejszej SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy P.z.p., przewiduje możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
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spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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:
31/05/2017

Dostawy - 207258-2017 - TED Tenders Electronic Daily http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207258-2017:TEXT:PL:HTML

5 z 5 01.06.2017, 11:38


