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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463810-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne
2019/S 191-463810

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Bolewska
Tel.:  +48 713957428
E-mail: abolewska@szpital.wroc.pl 
Faks:  +48 713957428
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
PN 72/19 - Dostawa leków - import docelowy
Numer referencyjny: 72/19

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

mailto:abolewska@szpital.wroc.pl
www.szpital.wroc.pl
www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – import docelowy – 12 miesięcy
2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 128 315.68 PLN

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:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – import docelowy – 12 miesięcy
2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 880.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 1 w wysokości: 757,60 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – import docelowy – 12 miesięcy
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2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 000.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 2 w wysokości: 1 680,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – Import docelowy – 12 miesięcy
2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 166.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 2 w wysokości: 3,32 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – import docelowy – 12 miesięcy
2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 069.68 PLN

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: tak
Opis opcji:
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 2 w wysokości: 21,39 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – import docelowy – 12 miesięcy.
2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 2 w wysokości: 32,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149
Wrocław, POLSKA – wyznaczony magazyn apteki szpitala.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków – Import docelowy – 12 miesięcy
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2. Postać, dawki i ilości przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do SIWZ.
3. Termin dostawy - wg bieżących potrzeb, w ciągu max 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
4. Seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym oraz na fakturze.
5. Termin ważności oferowanych produktów farmaceutycznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy leki do wyznaczonego magazynu apteki szpitala.
7. Dopuszcza się leki nie rejestrowane w Polsce oraz leku, które nie posiadając ulotki w języku polskim.
8. Warunek dostawy: wniosek na import docelowy zaakceptowany przez Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 600.00 PLN

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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji,
o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 30 % w stosunku do ilości stanowiących przedmiot
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
podstawowym. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany
umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający przekaże pisemną informację
Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium dla każdego zadania oddzielnie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla zadania 2 w wysokości: 72,00 PLN.
Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w pkt 22 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
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.
Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowni farmaceutycznej
lub zezwolenie na wytwarzanie (producenci), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r., a w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład
konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, w celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Oświadczenia wykonawcy:
a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczenia 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 spłat tych
należności,
b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne;
O niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

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
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ - „Istotne warunki umowy”.

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: 12/11/2019
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław,
Dział Umów i Zamówień Publicznych (Budynek J), I piętro, pokój nr 15, 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:
— Wykonawca załączy oświadczenie na formularzu stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ – Wykonawca sam
sporządzi takie oświadczenie mówiące o tym, iż zaoferowane produkty odpowiadając wymaganiom określonym
przez Zamawiającego dotyczące produktów leczniczych sprowadzanych na import.
W przypadku dostaw produktów leczniczych sprowadzanych na import docelowy stosowane będą przepisy
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 18.4.2005 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych
nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
(Dz.U. z 2005 r. nr 70, poz. 636 z późn. zm.)

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2019


