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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497746-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mielec: Produkty farmaceutyczne
2017/S 240-497746
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Rybińska
Tel.: +48 177800146
E-mail: w.rybinska@szpital.mielec.pl
Faks: +48 177800146
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.mielec.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.mielec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
Mielec
39-300
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretariat pok. nr 1 Kinga Cymbor
Tel.: +48 177800139
E-mail: sekretariat@szpital.mielec.pl
Faks: +48 177800273
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.mielec.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprzedaż i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych realizowanych przez Szpital Powiatowy im.
E. Biernackiego w Mielcu.
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.93.17

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę produktów leczniczych do programów lekowych
realizowanych przez Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu - asortyment ujęty w 8 Grupach
Asortymentowych.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 1 - Program lekowy - Interferon alfa 2a.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy - Interferon alfa 2a, w tym:
1 Interferon pegylowany alfa 2a (ampułko-strzykawka z igłami lub/ i wstrzykiwacz) w dawce 180 mcg/0,5ml. op
200
2 Interferon pegylowany alfa 2a (ampułko-strzykawka z igłami lub/ i wstrzykiwacz) w dawce 135 mcg/ 0,5ml. op
100
3 Interferon pegylowany alfa 2a (ampułko-strzykawka z igłami) w dawce 90 mcg/ 0,5ml. op 30
4 ribavirin 200mg x 168 tabl powl op 50
Wielkość zamawianych dawek będzie zależna od zapotrzebowania szpitala i każdorazowo podawana przy
zamówieniu częściowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 1.967,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 2 - Program lekowy.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 Lamivudine 100mg x 28 tabl powl op 12
2 Tenofoviri disoproxilum fumaratum 245mg x 30 tabl. powl. op 50

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: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 525,00 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
GRUPA 3 - Program lekowy.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 Entecavirum 0,5 mg x 30 tabl. powl. 1 blist. po 30 szt. op 100
2 Entecavirum 1 mg x 30 tabl. powl. 1 blist. po 30 szt. op 50

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: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 1.223,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 4 - Program lekowy.
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Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 ribavirinum 200mg x 140 kaps twarde op 60

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: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 932,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 5 - Program lekowy - Bezinterferonowa tarapia przewlekłego WZW typu C.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy - Bezinterferonowa tarapia przewlekłego WZW typu C, w tym:
1 Dasabuvirum 250mg x 56 tabl powl op 90
2 Ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum 12,5 + 75 + 50 mg x 56 tabl powl op 120
3 Ribavirinum 200mg x 168 tabl powl op 30

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: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 14.337,00 PLN..

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 6 - Program lekowy.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 ustekinumabum roztwór do wstzykiwań 45mg, 1 amp.-strzyk. op 7

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
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Okres w miesiącach: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 612,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 7 - Program lekowy.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 adalimumabum roztwór do wstrzykiwań 40mg, 2 amp.-strzyk. (+ 2 gaziki) op 30

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: 12
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
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Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 937,00 PLN.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 8 - Cynakalcet.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
33621000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Apteka Szpitala Powiatowego w Mielcu.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Program lekowy, w tym:
1 Cynakalcet 30mg x 28 tabl. powl. op 83
2 Cynakalcet 60mg x 28 tabl. powl. op 50
3 Cynakalcet 90mg x 28 tabl. powl. op 39

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: 12
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
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe w wysokości 505,00 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:
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Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi kopię dokumentu zezwalającego na obrót
produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi w świetle Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawy o
Wyrobach Medycznych, lub inny dokument dopuszczający wykonawcę do sprzedaży i obrotu oferowanymi
produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi.
Jeżeli wykonawca oferuje produkty będące produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi w stosunku do
których obowiązujące prawo, a w szczególności Ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz Ustawa o Wyrobach
Medycznych nie nakłada obowiązku posiadania dokumentu zezwalającego na obrót produktami leczniczymi
lub wyrobami medycznymi, względnie innego dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do sprzedaży i
obrotu oferowanymi produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, Zamawiający uzna warunek za
spełniony poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku konieczności posiadania w.w dokumentów dla
oferowanych produktów.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

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: 23/01/2018
Czas lokalny: 09:00

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
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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: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego.
ul. Żeromskiego 22.
39-300 Mielec
Pokój nr 1 - Administracja.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w siedzibie zamawiającego.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych
zaproszeń wykonawców na część jawną otwarcia ofert.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2018r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,
c) Oświadczenie 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
e) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu
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3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w:
Pkt 2) ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju. w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
Pkt 2) ppkt b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego należy przedłożyć:
a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP
(Załącznik nr 5 do SIWZ).
Uwaga do sekcji IV.2.6) ogłoszenia; wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art.154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy PZP.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu..
Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
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5. Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie wnosi się wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności
innych niż określone powyżej.
6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2017
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