Ełk, 2016-07-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/2016-DZP/PNO.
Nazwa zadania: Dostawa leków, produktów leczniczych oraz materiałów jednorazowego
użytku
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ zawiadamia o
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej
adres poczty elektronicznej
Godziny urzędowania:

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Kościuszki 30
19-300 Ełk
87 621-98-03
87 621-98-07
www.108spzoz.elk.pl
zp@108spzoz.elk.pl
7:30 - 15:05

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.108spzoz.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego (108 SzWzP SP ZOZ, Kościuszki 30, 19-300 Ełk Budynek 72 - Komenda
Szpitala, Dział Zamówień Publicznych). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle
Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 0,50 zł za
kartkę, która pokrywa koszty druku oraz przekazania.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z
PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, produktów leczniczych oraz materiałów
jednorazowego użytku do Apteki Szpitalnej w podziale na 19 Zadań. Wykonawca we własnym
zakresie dostarczy określony niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
asortyment.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze cenowe – Załącznik Nr 2
do SIWZ.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent
czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza do składania ofert równoważnych o parametrach techniczno – eksploatacyjno –

użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3
ustawy - Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty, w której zostanie
zaoferowany asortyment o parametrach równoważnych – Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie, że oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi
wskazać nazwę asortymentu równoważnego oraz wskazać (podać) dokumenty potwierdzające
równoważność rozwiązań tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty itp. zamawiający korzystając
ewentualnie z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz
zadecyduje o ich równoważności. Przedstawienie w ofercie towaru uznanego przez
Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na
Wykonawcy.
Miejsce dostawy leków: sukcesywne dostawy leków do Apteki 108 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ w Ełku, przy ulicy Kościuszki 30. Wielkość i asortyment dostaw będą
uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania "NA RATUNEK" lub
"NA CITO" w ciągu 24 godziny od złożenia zamówienia.
Minimalny okres ważności dostarczanych leków musi wynosić minimum 6
miesięcy od daty dostawy.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej, niż
podane wielkości - zapotrzebowanie na dany asortyment powinno być wówczas odpowiednio
przeliczone, a ilość szt. w opakowaniach zgodna z zamówieniem (w przypadku wartości
ułamkowych opakowania należy zaokrąglić je do pełnego w górę).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny posiadać dokładny i czytelny opis
przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich
stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej
(powinny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne
świadectwo dopuszczenia do obrotu oferowanych środków wymagane prawem).
Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny być bezpieczne w użyciu dla
pacjentów oraz dla personelu.
Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety
(oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do
stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 53 poz. 533 z późn. zm.) wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty
dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu leczniczego oraz
okazać je na żądanie Zamawiającego
Uwaga: dotyczy tylko produktów będących lekami i dostępnych na rynku na dzień
złożenia oferty
b) Oferowane cytostatyczne produkty lecznicze muszą posiadać karty charakterystyki
leku informujące o gęstości lub masie leku, które Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu na każde jego żądanie po podpisaniu umowy.
c) W przypadku leków onkologicznych preparaty o różnych dawkach umieszczone w
tym samym zadaniu należy zaoferować od jednego producenta, aby w praktyce
istniała możliwość łączenia
d) W przypadku pozycji lekowych aktualnie nie dostępnych na rynku (np. wstrzymanie
produkcji) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży udokumentowanej przez
producenta i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty (np.
wymienić na załączniku nr 2 pod pakietem lub w inny czytelny sposób). Zamawiający

będzie zamawiał te pozycje tylko z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do
sprzedaży, po zaoferowanej cenie. Nie dopuszcza się możliwości pominięcia i nie
skalkulowania jakiejkolwiek pozycji
e) Zamawiający wymaga aby leki onkologiczne i z programów miały wymagane kody
EAN zgodnie z aktualnym Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
f) Brak spełnienia powyższego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33000000-0
33600000-6
33680000-0
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę
zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 19.
V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany termin wykonania całości przedmiotu
zamówienia do dnia 24-05-2017 r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie
zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy,
którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie
oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego
oferty w zakresie innego zadania.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
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X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia: 2016-07-14 do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 22 Kancelaria Ogólna
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-07-14, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 4 Dział Zamówień Publicznych
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni
tj. do dnia 2016-08-12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XIII. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Nie dotyczy

XIV. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Nie dotyczy
XV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA
Nie dotyczy
XVI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie dopuszcza
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM DIALOGU TECHNICZNYM: Zamawiający
informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.
XVIII. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
ogłoszenia: 121253-2016 Data zamieszczenia 2016-07-06

____________________________________
płk dr Artur M. ZDROJEWSKI

