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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
000293114
ul. Gliwicka 5
Toszek
44-180
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Liliana Felkowska – Kierownik Apteki, mgr Angelika Sierla - Referent
Tel.:  +48 322334112-248/288
E-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 
Faks:  +48 322334325/+48 322335244
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaltoszek.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitaltoszek.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 produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku
Numer referencyjny: 12/PN/DEG/AC/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zampub@szpitaltoszek.pl
www.szpitaltoszek.pl
www.szpitaltoszek.pl
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Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie 13 pakietów

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:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu I – ANTYBIOTYKI

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PSYCHOTROPOWE
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33661000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu II – LEKI PSYCHOTROPOWE

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
MAŚCI, PŁYNY
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu III – MAŚCI, PŁYNY

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AMPUŁKI
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu IV – AMPUŁKI

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
NEUROLEPTYKI 1
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33661500
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu V – NEUROLEPTYKI 1

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
NEUROLEPTYKI 2
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33661500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu VI – NEUROLEPTYKI 2

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI DOUSTNE 1
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu VII – LEKI DOUSTNE 1

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI DOUSTNE 2
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
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33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu VIII – LEKI DOUSTNE 2

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI DOUSTNE 3
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu IX – LEKI DOUSTNE 3

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
NATRII VALPROAS + ACID VALPROICUM
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33661300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu X – NATRII VALPROAS + ACID VALPROICUM

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ENOXAPARINUM NATRICUM
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu XI – ENOXAPARINUM NATRICUM

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PŁYNY INFUZYJNE
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33692500
33692700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu XII – PŁYNY INFUZYJNE

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
Początek: 10/07/2019
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Koniec: 09/07/2020
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
INSULINY
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33615100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie pakietu XIII – INSULINY

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
Początek: 10/07/2019
Koniec: 09/07/2020
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Ww. warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca będzie posiadał uprawnienia niezbędne do prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej, tj. zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 2211), ewentualnie koncesji udzielanej przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, która była wydawana na podstawie ustawy z dnia 10.10.1991 r. o środkach
farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Ponadto dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie w zakresie pakietu II, wymagane jest dodatkowo
posiadanie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami
odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii).

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:
Zakazuje się dokonywania zmian za wyjątkiem:
- zmiany w zakresie przedmiotowym,tj.: zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku
wstrzymania lub wycofania przez Gł.Insp.Farmaceutycznego danego prod.lecz., przy czym zmiana ta jest
dopuszczalna tylko przy zachowaniu tej samej ceny oraz składu chem., sposobu konfekcjonowania produktu
i wielkości jednostkowej opakowania –należy wtedy przeliczyć na szt. opierając się na wycenie leków w
obowiązującej umowie,
- zmiany stawki podatku VAT -cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,
- zmiany danych Wykonawcy (np.wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.),
- w związku z ust. z dnia 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.z 2011r.,Nr 122,poz.696),zmiany ceny będą zachodziły
w przypadku gdy cena umowna będzie wyższa od urzędowej ceny zbytu (mającej charakter ceny maks.)
określonej w art.9 ww. ustawy.

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
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Sala konferencyjna w budynku administracji SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 specyfikacji – wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Zał. nr 1/I – 1/XIII do SIWZ;
c) Formularze Cenowe szczegółowo wypełnione – zał. nr 2/I – 2/XIII do oferty (odpowiednio do zakresu
składanej oferty – ilości pakietów)
d) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny;
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik;
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ.
2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
a) Zezwolenie Gł. Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (zgodnie z ustawą z
dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne – tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2211), ewentualnie koncesja udzielana
przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (która była wydawana
na podst. ustawy z dnia 10.10.1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach,
hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U.1991 Nr 105,poz.452),
b) Zezwolenie Gł. Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi
oraz substancjami psychotropowymi (zgodnie z Ustawą z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) –
dot. tylko i wyłącznie Wykonawców składających ofertę w zakresie p. II;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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;



13 / 14

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem).
3. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
22 000,00 zł– łącznie dla wszystkich pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety:
pakiet I – 1 610,00 zł
pakiet II – 1 940,00 zł
pakiet III – 1 920,00 zł
pakiet IV – 1 835,00 zł
pakiet V – 4 445,00 zł
pakiet VI – 670,00 zł
pakiet VII – 3 490,00 zł
pakiet VIII – 1 330,00 zł
pakiet IX – 100,00 zł
pakiet X – 1 580,00 zł
pakiet XI – 1 920,00 zł
pakiet XII – 770,00 zł
pakiet XIII – 390,00 zł
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Dodatkowo należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
5. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znajduje się na stronie internetowej: http://
www.szpitaltoszek.pl/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

http://www.szpitaltoszek.pl/
http://www.szpitaltoszek.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 15 dni od dnia od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jednocześnie przekazując kopię
treści odwołania zamawiającemu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

