
www.spzozparczew.pl  06.05.2013r.                   Strona 1 z 5 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.spzozparczew.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Parczew: Dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych. SPZOZ.V.ZP-

3520/10/2013 

Numer ogłoszenia: 176260 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kościelna 

136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spozparczew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów leczniczych 

i substancji farmaceutycznych. SPZOZ.V.ZP-3520/10/2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych w podziale na 

części do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w 

asortymencie i ilościach określonych szczegółowo na załączonych formularzach cenowych 

zgodnie z Zadaniem nr 1 oraz Zadaniem nr 2. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 10 000,00 zł słownie zł: dziesięć tysięcy; Zadanie 2 

- 40,00 zł słownie zł: czterdzieści. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2007r Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). Nie zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium 

spowoduje wykluczenie Wykonawcy a złożona oferta zostanie odrzucona. 3. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. 4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. 5. 

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty 

termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego 
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III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski produktami leczniczymi 

stanowiącymi przedmiot zamówienia /odpowiedni dokument/ (o ile dotyczy): 

1) ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w 

zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania 

oferty na leki psychotropowe, narkotyki i prekursory 1R - odpowiednio 

wymagane zezwolenie, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.); 2) 

ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na 

wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; 3) w 

przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny, skład celny - 

zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, składu celnego 

zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi. Oceny 

spełnienia tego warunku, Zamawiający dokona na podstawie załączonego do 

oferty zezwolenia na obrót produktami leczniczymi a w przypadku składania 

oferty na leki psychotropowe, narkotyki i prekursory 1R - zezwolenia na obrót 

ww. produktami, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek zostanie ten spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,że należycie 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 

jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia. Dla potrzeb niniejszego postępowania, 

Zamawiający rozumie przez: a) dostawy odpowiadające swoim rodzajem 

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - dostawy produktów 

leczniczych/substancji farmaceutycznych; b) dostawy odpowiadające 

wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia - dostawy 

produktów leczniczych/substancji farmaceutycznych o łącznej wartości brutto 

co najmniej 401 000,00 zł (dotyczy oferty obejmującej całość zamówienia, 

czyli wszystkie zadania). W sytuacji złożenia oferty częściowej, obejmującej 

wybrane zadania, Zamawiający określa wymaganą minimalną wartość brutto 

dostaw dla poszczególnych zadań: Zadanie: 1 - 400 000,00 zł, 2 - 1 000,00 zł, 

Razem: 401 000,00 zł. W takiej sytuacji, wartość wykazanych dostaw (każdej 

oddzielnie) musi odpowiadać wartością sumie wszystkich zadań, na które 

Wykonawca złoży ofertę 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 
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III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji 

wraz z wypełnionymi formularzami cenowymi. 2. Oświadczenie, że wszystkie oferowane 

produkty lecznicze/substancje farmaceutyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na 

terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

SIWZ. 3. Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszczalne zmiany postanowień zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.spzozparczew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, pokój 

nr 10 Dział Zamówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.05.2013 godzina 12:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekretariat (pok. nr 2). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie zawiera 

246 pozycji asortymentowych. 
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 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie zawiera 

6 pozycji asortymentowych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
Podpisał 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie 

            mgr Janusz Hordejuk 

 


