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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211661-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Produkty farmaceutyczne
2020/S 089-211661

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie
Górniczej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
Tel.:  +32 2623422
Faks:  +32 2623422
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zco-dg.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zco-dg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
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
Numer referencyjny: ZP/35/ZCO/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
www.zco-dg.pl
www.zco-dg.pl
https://platformazakupowa.pl/
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33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku ...

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
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Dostawa insulin
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13,41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 1 – 123,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Dostawa insulin
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 2 – 162,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - Dostawa insulin
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 3 – 360,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Dostawa insulin
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 4 – 180,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 – Dostawa insulin
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 5 – 180,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 – Gr J leki stosowane w zakażeniach
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów leczniczych”. Zamówienie składa się z 6 części tzw.
pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki,
tabletki, itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt.
oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
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Uwaga: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci leku w obrębie tabletek, tabletek powlekanych,
kapsułek, drażetek jeżeli postać leku nie jest formą o modyfikowanym uwalnianiu.
Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku w obrębie: koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji,
roztwór do wstrzykiwań, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, przy zachowaniu
wymaganego stężenia lub wymaganej zawartości substancji leczniczej w fiolce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty; pakiet nr 6 – 26 130,23 PLN.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
— zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne – tj. zezwolenie (Decyzja) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub zezwolenie w zakresie obrotu hurtowego, udzielone przez właściwy organ państwa, na
terenie którego dany podmiot ma siedzibę (dotyczy państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego
EFTA – strony umowy o EOG),
— w przypadku gdy Wykonawca jest wytwórcą zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

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:
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do 24 miesięcy lub do
wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy (jednak nie dłużej niż o dwa
miesiące) jeżeli nie zostanie wyczerpana wartość umowy (w zakresie poszczególnych pakietów).

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 10/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, pokój nr 213, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i zastrzega,
iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski
dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ.
3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
a) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej należy złożyć:
— Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na obrót produktami leczniczymi
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – tj. zezwolenie (Decyzja) Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie w zakresie obrotu
hurtowego, udzielone przez właściwy organ państwa, na terenie którego dany podmiot ma siedzibę (dotyczy
państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o EOG),
lub, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą
— zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z
ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.
4. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:
4.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego
zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Ponadto do oferty należy załączyć:
— formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
— formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ,
— potwierdzenie wniesienia wadium (zalecane),
— stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),
— stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta
podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z
dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
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Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2020


