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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433456-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Turek: Produkty farmaceutyczne
2018/S 192-433456
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku
ul. Poduchowne 1
Turek
62-700
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Niedbalska
Tel.: +48 632805615
E-mail: zam-pub@szpital.turek.pl
Faks: +48 632788400
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.turek.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpital.turek.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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Numer referencyjny: PN XXII/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Turku, określonych w 12 pakietach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w
Załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w zestawieniach asortymentowo-cenowych.
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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 I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 8 940,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 9 820,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr III
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna
II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2 520,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr IV
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 400,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr V
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 380,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr VI
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 780,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr VII
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Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4 750,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr VIII
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 790,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr IX
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 410,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr X
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
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1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 540,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr XI
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 540,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr XII
Część nr: 12
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - apteka szpitalna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Leki, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości określone zostały w Znaczniku nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4 140,00 PLN.
2. Kryteria oceny ofert:
— cena zamówienia - 60 %
— termin dostawy - 40 %.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
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3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 2. a) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jeżeli wykaże, że: posiada aktualną koncesję / zezwolenie w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne lub
zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego będącego przedmiotem zamówienia,
4. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z punktem 4 w rozdziale X specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) wypełnione zestawienie asortymentowo–cenowe wg Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
c) dowód wniesienia wadium,
d) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z
którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
e) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy
Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załączniku nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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: 14/11/2018
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Czas lokalny: 09:00
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - salka
konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:
1. W celu wykazania spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) aktualną koncesję / zezwolenie w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne lub zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego
będącego przedmiotem zamówienia,
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności otrzymał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
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e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Zamawiający,
f) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z punktem 3. w rozdziale VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Informacja na temat dokumentów, o których mowa powyżej w stosunku do Wykonawców mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rozdział VI. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224584800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018
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