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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79650-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesko: Produkty farmaceutyczne
2016/S 048-079650

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, bud. Przychodni, ul. K. Wielkiego
4, pok. nr 225, 38-600 Lesko
Osoba do kontaktów: Beata Horoszko, Czesław Orłowski
38-600 Lesko
POLSKA
Tel.:  +48 134696408
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl 
Faks:  +48 134696408
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.spzozlesko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: zdrowie

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Szpitala Powiatowego w Lesku przy ul Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko (parter).

mailto:zamowienia@spzozlesko.pl
http://www.spzozlesko.pl
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Kod NUTS PL32

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki Szpitala
Powiatowego w Lesku w tym: produkty lecznicze różne, antybiotyki, produkty lecznicze odurzające preparaty
odżywcze, produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, produkty lecznicze przeciwwirusowe, insuliny,
produkty lecznicze dla układu pokarmowego, środki obniżające krzepliwość krwi, środki znieczulające, produkty
lecznicze hormonalne, produkty lecznicze dla układu nerwowego, immunoglobuliny, produkty do receptury,
roztwory galenowe, odczynniki i środki kontrastowe, produkty lecznicze dla układu oddechowego – zał. nr 2
załączony do niniejszej siwz zawiera szczegóły ilościowe i parametrowe przedmiotu zamówienia. Zaoferowane
produkty lecznicze muszą posiadać aktualne atesty i dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. nr 126,
poz. 1382 z póź. zm.) tj. że oferowane leki znajdują się w Urzędowym Spisie Leków oraz są zgodne Ustawą o
refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
12.5.2011.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 064 300 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, – w przypadku
produktów leczniczych- synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji
takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, tej samej dawki i postaci, uwalnianej
In vitro z taką samą szybkością i w tym samym stopniu co lek oryginalny (zgodnie z definicją Prof. J.
Spławińskiego –„Receptariusz szpitalny” Oficyna Wydawnicza Unimed 1998 r.). W pozycji tej należy wówczas
podać odpowiednią nazwę handlową. Wymagania dotyczące leku biorównoważnego:
— dopuszcza się złożenie tylko jednej propozycji biorównoważnej odnośnie danej pozycji przedmiotu
zamówienia z obowiązkowym podaniem informacji o dawce, postaci i odpowiedniej wielkości opakowania,
— opakowanie preparatu biorównoważnego nie może w istotny sposób odbiegać od pozycji pierwotnej ujętej w
opisie przedmiotu zamówienia,
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— wyliczona cena leku biorównoważnego będzie rozumiana jako cena wyliczona dla wartości opakowania
pierwotnie ujętego w siwz. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego dostarczyć karty
charakterystyki wskazanych produktów. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w opakowaniach
innych niż określone w specyfikacji pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia i zachowania wymaganych
potrzeb ilościowych.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji: 
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilość pozycji w formularzu cenowym 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilość pozycji w formularzu cenowym – 6.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Różne produkty lecznicze
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000



Dz.U./S S48
09/03/2016
79650-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 21

09/03/2016 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 21

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 34.
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 500 SKK

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilość pozycji formularz cenowy – 3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 30 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 4.
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 600 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 7
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651100

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Produkty lecznicze przeciwwirusowe
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651400

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji – 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 600 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Insuliny
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33615100

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 16.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 000 SEK

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000
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3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 40.
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 600 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji – 40.
Szacunkowa wartość bez VAT: 51 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 58.
Szacunkowa wartość bez VAT: 145 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Produkty lecznicze antybakteryjne i przeciwgrzybiczne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 64.
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 14
Nazwa: Produkty lecznicze dla układu pokarmowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33612000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Produkty lecznicze dla układu pokarmowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33612000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 400 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 28.
Szacunkowa wartość bez VAT: 7 800 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Środki obniżające ciśnienie krwi
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33621100
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3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 65 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 17.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 900 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Środki znieczulające
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33661200

3) Wielkość lub zakres
Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Produkty lecznicze hormonalne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33642000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 59.
Szacunkowa wartość bez VAT: 92 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 21
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 7.
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Produkty lecznicze odurzające
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33660000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 12.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Produkty lecznicze dla układu nerwowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33661000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 82.
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Preparaty odżywcze
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692500
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3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 10.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Immunoglobuliny
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651500

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 100 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 114.
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Produkty lecznicze dla układu pokarmowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33612000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 36.
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 28
Nazwa: Produkty do receptury i roztwory galenowe
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692500

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 28.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33621100

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostawy w terminie do 48 godzin dla pakiet nr 29 po otrzymaniu
wniosku od Zamawiającego na import docelowy (jeżeli dotyczy).

Część nr: 30
Nazwa: Środki lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33622200

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 73.
Szacunkowa wartość bez VAT: 60 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33612000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: Preparaty odżywcze
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33692510

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 20.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
Nazwa: Odczynniki
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33694000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 1.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 100 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 2.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: Produkty dla układu oddechowego
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33670000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 36.
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: Produkty lecznicze różne
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 12.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37
Nazwa: Środki kontrastowe
1) Krótki opis

Szczegóły ilościowo-parametrowe zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33694000

3) Wielkość lub zakres
Ilości pozycji formularz cenowy – 4.
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 000 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Część nr 1 – 675, sześćset siedemdziesiąt pięć PLN 00/100, Część nr 2 – 495, czterysta dziewięćdziesiąt pięć
PLN 00/100, Część nr 3 – 1 200, jeden tysiąc dwieście PLN 00/100, Część nr 4 – 375, trzysta siedemdziesiąt
pięć PLN 00/100, Część nr 5 – 900, dziewięćset PLN 00/100, Część nr 6 – 258, dwieście pięćdziesiąt osiem
PLN 00/100, Część nr 7 – 450, czterysta pięćdziesiąt PLN 00/100, Część nr 8 – 258, dwieście pięćdziesiąt
PLN 00/100, Część nr 9 – 390, czysta dziewięćdziesiąt PLN /100, Część nr 10 – 1 218, jeden tysiąc dwieście
osiemnaście PLN 00/100, Część nr 11 – 1 530, jeden tysiące pięćset trzydzieści PLN 00/100, Część nr 12
– 4 365, cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć PLN /100, Część nr 13 – 1 830, jeden tysiące osiemset
trzydzieści PLN 00/100, Część nr 14 – 630, sześćset trzydzieści PLN 00/100, Część nr 15 – 72, siedemdziesiąt
dwa PLN 00/100, Część nr 16 – 234, dwieście trzydzieści cztery PLN 00/100, Część nr 17 – 1 950, jeden
tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt PLN 00/100, Część nr 18 – 507, pięćset siedem PLN 00/100, Część nr 19
– 240, dwieście czterdzieści PLN 00/100, Część nr 20 – 2 775, dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć
PLN 00/100, Część nr 21 – 690, sześćset dziewięćset PLN 00/100, Część nr 22 – 195, sto dziewięćdziesiąt
pięć PLN 00/100, Część nr 23 – 1 320, jeden tysiąc trzysta dwadzieścia PLN 00/100, Część nr 24 – 180, sto
osiemdziesiąt PLN 00/100, Część nr 25 – 153, sto pięćdziesiąt trzy PLN 00/100, Część nr 26 – 2 130, dwa
tysiące sto trzydzieści PLN 00/100, Część nr 27 – 1 050, jeden tysiąc pięćdziesiąt PLN 00/100, Część nr 28 –
330, trzysta trzydzieści PLN 00/100, Część nr 29 – 126, sto dwadzieścia sześć PLN 00/100, Część nr 30 – 1
800, jeden tysiąc osiemset siedemset PLN 00/100, Część nr 31 – 120, sto dwadzieścia PLN 00/100, Część nr
32 – 750, siedemset pięćdziesiąt PLN 00/100, Część nr 33 –33, trzydzieści trzy PLN 00/100, Część nr 34 – 1
140, jeden tysiąc sto czterdzieści PLN 00/100, Część nr 35 – 720, siedemset dwadzieścia PLN 00/100, Część
nr 36 – 120, sto dwadzieścia PLN 00/100, Część nr 37 – 720, siedemset dwadzieścia PLN 00/100.
2. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną. Niewniesienie
wadium do upływu terminu składania ofert oznaczonego datą i godziną skutkuje wykluczeniem wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).w formie
poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek SPZOZ Lesko Konto bankowe: Nr
konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Nr konta bankowego: Nr 42 8642 1012 2003 1210 5469 0001 „Sumy
depozytowe SPZOZ Lesko”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w oznaczonym
terminie, tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na
rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul. K. Wielkiego 4, bud przychodni SPZOZ w formie oryginału. Prosimy
nie załączać do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji
musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.
Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska). Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.
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6. Szczegóły zwracania i zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formę wadium zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin zapłaty za zrealizowane dostawy nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury (przelew).
2. W czasie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku: a) zmiany stawek
podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, b) zmiana
cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra. Wskazane powyżej zmiany – wprowadzone
przepisami powszechnie obowiązującymi, obowiązują od dnia wejścia w życie tych przepisów. Zmiany te
nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy 3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest
zobowiązany każdorazowo dokonać zmiany cen przedmiotu umowy w przypadku obniżenia urzędowej ceny
zbytu przedmiotu umowy ,gdy będzie ona niższa od ceny zawartej w umowie. Cena zbytu musi być zgodna z
art. 9 ustawy z 12.5.2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 122, poz. 696 ze zm.) oraz cenami zawartymi w aktualnym
wykazie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na
każdy dzień trwania umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie spełniania warunku
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy. W odniesieniu do wymagań postawionych przez
Zamawiającego, każdy Wykonawca wchodzący w skład konsorcjum, porozumienia itp. na rzecz wspólnego
wykonania zmówienia oddzielnie musi przedstawić dokumenty określone w Rozdziale 6 SIWZ. Pozostałe
dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa winna dokładnie określać zakres umocowania.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa
i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie, a nie tylko pełnomocnika. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich
współpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca winien posiadać
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
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ich posiadania ,a w szczególności koncesji ,zezwolenia lub licencji – posiadają zezwolenie na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i 74
ustawy z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. z 27.2.2008 Dz.U. 2008 nr 45, poz. 271 ze zmianami zezwolenie
na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i
sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków
UE - dotyczy produktów leczniczych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca załączy do
oferty: Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesję na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania produktów leczniczych lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, lub inny dokument
równoważny, umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków od wykonawców
zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów oświadczeń według formuły spełnia /nie spełnia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp – zawarte w druku Oferta
zał. nr 1, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
2) 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 uPzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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, W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
4) 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 potwierdzenie, 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. W przypadku spółek cywilnych
w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp,
pkt 9 uPzp oraz pkt 10 i 11 uPzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego lub koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
produktów leczniczych lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, lub inny dokument równoważny,
umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia oraz aktualna koncesja zezwalająca na obrót środkami
farmaceutycznymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi dopuszczonymi do obrotu( jeżeli dotyczy).
7) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp należy złączyć: informację, że wykonawca nie
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należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zawarta w druku
Oferta), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:1)
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 6.2-5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. 6.2 niniejszej SIWZ składa 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, 10 i 11 uPzp.
2. Dokumenty, o których mowa w punktach 1 .1) lit. a i c oraz 1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.1) lit. b powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa
szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy
wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp – zawarte
w druku oferta zał nr 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu: wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp –
zawarte w druku oferta zał. nr 1, Ocena spełnienia warunków od wykonawców zostanie dokonana na podstawie
złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia /nie spełnia.
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, kiedy wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
uPzp – zawarte w druku oferta zał nr 1 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu: wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 uPzp – zawarte w druku oferta zał. nr 1, Ocena spełnienia warunków od wykonawców zostanie dokonana
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły spełnia /nie spełnia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto wyrażona w PLN za oferowaną część. Waga 99
2. Termin płatności za oferowaną część. Waga 1

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 3/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.4.2016 -
12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy (zawierający numer faksu, NIP) zamawiający udostępni
SIWZ w formie papierowej za cenę 20 PLN w pok. 225 przy ul. K. Wielkiego 4 lub za zaliczeniem pocztowym
(cena 20 PLN + koszt przesyłki). Prośbę można przekazać na numer faksu +48 134696408.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.4.2016 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25.4.2016 - 12:15
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. K. Wielkiego 4, pok. nr 225, pow.
leski, woj. podkarpackie.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Beata Horoszko, Czesław Orłowski,
Stanisław Lasota.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Druk Oferta zał. nr 1 + formularz cenowy zał. nr 2.
2. Potwierdzenie wniesienia wadium.
3. Inny dokument stwierdzający, że wykonawca nie podlega wykluczaniu – jeżeli zachodzi taka konieczność.
4. Pełnomocnictwo – jeżeli zachodzi taka konieczność. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany
każdorazowo dokonać zmiany cen przedmiotu umowy w przypadku obniżenia urzędowej ceny zbytu przedmiotu
umowy ,gdy będzie ona niższa od ceny zawartej w umowie. Cena zbytu musi być zgodna z art. 9 ustawy z
12.5.2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 122, poz. 696 ze zm.) oraz cenami zawartymi w aktualnym wykazie leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na każdy dzień
trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych poszczególnych dawek danego leku
w ramach umowy wynikające z bieżącego zapotrzebowania (w ramach pakietu). Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia w czasie realizacji umowy leku biorównoważnego o identycznej substancji czynnej w
przypadku zaistnienia sytuacji zaprzestania produkcji preparatu, wycofania z produkcji bądź zaistnienia innych
zdarzeń uniemożliwiających dostępność leku dla zamawiającego, w cenie nie wyższej niż cena leku wynikająca
z oferty wykonawcy. Powyższe zastrzeżenie nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania różnych dawek danego leku wg. bieżącego zapotrzebowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zmian w obrębie asortymentu w ramach ustalonej
wartości zamówienia w zależności od aktualnych potrzeb farmakoterapeutycznych. Strony zastrzegają sobie
prawo w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy,
osoby upoważnione do kontaktów/ odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, Strony zastrzegają
sobie prawo zmian numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
przedmiotowych, produkt zamienny, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań w sytuacji gdy:
— wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony,
— braku produktu na rynku i wprowadzenia na jego miejsce nowego, ulepszonego produktu, w przypadku
kiedy cena przetargowa zostaje podtrzymana (między innymi sytuacje przerw w dostawie, wycofanie produktu
z rynku, zaprzestanie produkcji danego produktu), przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o
parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,
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— zmieni się liczba dostaw objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego.
W czasie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez
zmian;
b) zmiana cen, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra. Wskazane powyżej zmiany –
wprowadzone przepisami powszechnie obowiązującymi, obowiązują od dnia wejścia w życie tych przepisów.
Zmiany te nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
niezrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia w ilości 20 % z czego
Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie stanowi
zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli
mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w ustawie:
1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 uPzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawi ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) na treść ogłoszenia o
zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 2) w terminie 10 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem
lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 3) w terminie 10 dni
od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt
2).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
2. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g uPzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego
właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia
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orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły określa Dział VI uPzp – Środki ochrony prawnej.
3. Dane teleadresowe KIO: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: (48 22) 458 78 40, fax: (48 22) 4587800.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.3.2016
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