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Sosnowiec: Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych
Numer ogłoszenia: 223794 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219
Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.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, płynów
infuzyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET NR 1 Leki ogólne 1
Atracurium besilate 50mg /5ml x 5amp 2 Amiodarone hydrochloride 50 mg/1ml inj. x 6amp./3ml 3 Amlodipina
5mg x 30tabl 4 Bupivacainum 0.5% LZ inj. 5mg/1ml 5 fiol. x 20ml 5 Dichlorowodorek Chlorheksydyny
(Cathejell) 25sasz po 12,5g 6 Drotaverini hydrochloridum 0,04g/2ml x 5inj 7 Hydrochlorothiazidum 0,025g
30tabl 8 Ketoprofen 0,1g/2ml x10amp 9 Lactulose syrop 7,5g/15ml x 150ml 10 Lidocainum A gel 2% x 30g 11
Lidocainum U gel 2% x 30g 12 Morphinum sulfas 0,01g/1ml x 10amp. 13 Metronidazol 0,25g 20tabl. 14
Naphazoline nitrate 1mg/1ml gutt do nosa 10ml 15 Pantoprazol 0,04g 1fiol i.v. 16 Papaverini hydrochlor.
40mg/2ml x 10inj 17 Propofolum 1% 10mg/1ml x 5 fiol/amp po 20 ml 18 Tramadol 50mg 20kaps 19
Vinpocetine 0,01g/2ml 10amp. PAKIET NR 2 Płyny infuzyjne 1 Metronidazolum 5mg/ml 100ml 2 Natrium
chloratum 0,9% 100ml - butelka z dwoma niezaleŜnymi portami 3 Plyn wieloelektrolitowy 500ml butelka z
dwoma niezaleznymi portami.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2012.

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
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

file://Z:\postępowania 2012\57. Leki - dogrywka\223794-2012.html

2012-06-27

Page 2 of 4

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ - jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień naleŜy złoŜyć: koncesję zezwalającą na obrót środkami
farmaceutycznymi, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001r. (Dz. U. Z 2008r.
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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,
Ŝe:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - formularz asortymentowo-cenowy, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.2 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy moŜe ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Dopuszcza się
zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie asortymentu objętego umową, asortymentem
równowaŜnym w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową, b) wygaśnięcia
pozwolenia dopuszczającego do obrotu, c) numeru katalogowego produktu, d) nazwy handlowej produktu e)
producenta f) w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaŜy przez Producenta
zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodując wycofanie dotychczasowego, lub nastąpi przerwa w
produkcji albo wycofanie produktu z rynku. 3. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z zaprzestania
produkcji leku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć lek o tej samej nazwie międzynarodowej w cenie
nie wyŜszej niŜ cena leku oferowanego. 4. PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości
umowy, podwyŜszeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. 5. ObniŜenie cen
jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne. 6. Zmiana, o której mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu
będzie dopuszczona za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, iŜ asortyment równowaŜny będzie oparty na
tych samych właściwościach i parametrach uŜytkowych, co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyŜszej
niŜ cena asortymentu objętego umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: w Dziale Zamówień
Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012
godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III
piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 Leki ogólne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Nazwa międzynarodowa Ilość
opakowań 1 Atracurium besilate 50mg /5ml x 5amp 30 2 Amiodarone hydrochloride 50 mg/1ml inj. x
6amp./3ml 15 3 Amlodipina 5mg x 30tabl 30 4 Bupivacainum 0.5% LZ inj. 5mg/1ml 5 fiol. x 20ml 2 5
Dichlorowodorek Chlorheksydyny (Cathejell) 25sasz po 12,5g 2 6 Drotaverini hydrochloridum 0,04g/2ml
x 5inj 50 7 Hydrochlorothiazidum 0,025g 30tabl 10 8 Ketoprofen 0,1g/2ml x10amp 84 9 Lactulose syrop
7,5g/15ml x 150ml 20 10 Lidocainum A gel 2% x 30g 20 11 Lidocainum U gel 2% x 30g 60 12
Morphinum sulfas 0,01g/1ml x 10amp. 30 13 Metronidazol 0,25g 20tabl. 20 14 Naphazoline nitrate
1mg/1ml gutt do nosa 10ml 70 15 Pantoprazol 0,04g 1fiol i.v. 150 16 Papaverini hydrochlor. 40mg/2ml x
10inj 30 17 Propofolum 1% 10mg/1ml x 5 fiol/amp po 20 ml 70 18 Tramadol 50mg 20kaps 50 19
Vinpocetine 0,01g/2ml 10amp. 25.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 Płyny infuzyjne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Nazwa międzynarodowa Ilość
opakowań 1 Metronidazolum 5mg/ml 100ml 1 000 2 Natrium chloratum 0,9% 100ml - butelka z dwoma
niezaleŜnymi portami 1200 3 Plyn wieloelektrolitowy 500ml butelka z dwoma niezaleznymi portami 2000.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.08.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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