
Proszowice: Dostawa produktów leczniczych i siatek przepuklinowych
Numer ogłoszenia: 391632 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. 

małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.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: Dostawa produktów leczniczych i siatek przepuklinowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

produktów leczniczych i siatek przepuklinowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w Pakiecie I w 

oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Oferta równoważna to oferta złożona na produkt leczniczy o tym samym składzie 

chemicznym, w postaci, dawce, wielkości opakowania wskazanym przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, ze oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.90.00-3, 33.14.00.00-3.

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: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

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



•W pakiecie I Zamawiający uzna warunek za spełniony dla produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca złoży 

zezwolenie na obrót produktami leczniczymi oraz złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony dla środków dezynfekcyjnych, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. W 

pakiecie II Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - 

nie spełnia w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonych do oferty, określonym w 

pkt.III.6)1.ogłoszenia

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonych do oferty, określonym w pkt.III.6)1.ogłoszenia

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonych do oferty, określonym w pkt.III.6)1.ogłoszenia

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonych do oferty, określonym w pkt.III.6)1.ogłoszenia

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonych do oferty, określonym w pkt.III.6)1.ogłoszenia

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;

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;

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;

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde życzenie Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde życzenie Zamawiającego - Pakiet 

I, b) Deklarację zgodności producenta ( dotyczy każdej pozycji Wyrobu medycznego) - Pakiet II c) Certyfikat Jednostki 

Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.) - Pakiet II d) 

Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 ustawy o 

Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - ( dotyczy wyrobów medycznych.) - 

Pakiet II e) Do wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia należy załączyć ulotki informacyjne/foldery/katalogi 

zawierające opis oferowanego produktu w języku polskim - Pakiet II.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•1 - Cena - 96

•2 - jakość - 4

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

2) Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w treści niniejszej umowy oraz w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu 

publicznym lub w treści SIWZ, niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 



zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Zmiana umowy będzie 

dopuszczalna jeśli pojawi się konieczność dostosowania jej treści do powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

regulującego obrót, odpłatność, stosowanie leków lub siatek przepuklinowych. Zmiana będzie dopuszczalna w przypadku 

pojawienia się nowych możliwych do zastosowania leków, wycofania leków objętych Umową z produkcji a także w 

przypadku konieczności podjęcia działań niezbędnych i koniecznych dla ochrony zdrowia pacjentów Odbiorcy. Jeżeli w 

okresie obowiązywania umowy nie zostanie wyczerpana kwota obejmująca wartość zamówienia, dopuszcza się 

możliwość przedłużenia obowiązywania okresu umowy aż do wyczerpania wartości zamówienia wskazanej w paragrafie 

1 pkt 2 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Dział Zamówień Publicznych Cena SIWZ - 10 z.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 09:30, 

miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Budynek Główny, 

Sekretariat Dyrekcji, Ip...

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: Dostawa produktów leczniczych.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów leczniczych. Pakiet I.

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.90.00-3.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa siatek przepuklinowych.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa siatek przepuklinowych. Pakiet II.

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

•4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•1. Cena - 96

•2. jakość - 4


