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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141168-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne
2018/S 063-141168
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
ul. Górczewska 89
Osoba do kontaktów: Anna Janowska
01-401 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223211470
E-mail: przetargi@attis.com.pl
Faks: +48 223211406
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.attis.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego art. 3 ust. 1 pkt. 3 lit a)

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Produkty lecznicze w podziale na 4 zadania

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Centrum
Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o., ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa.
Kod NUTS
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sukcesywnej dostawy pn. Produkty lecznicze w podziale na 4
zadania
Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery oddzielne części (zadania), tj.:
1) zadanie nr 1 – poz. 1-16,
2) zadanie nr 2 – poz. 1-42,
3) zadanie nr 3 - poz. 1-33,
4) zadanie nr 4 – poz. 1-6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Jeżeli dany produkt leczniczy znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych: Załącznik C – „Leki, stosowane
w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu
określonym stanem klinicznym”, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować produkt objęty ww. wykazem.
Wykonawca przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12.5.2011
r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.) oraz aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych. Dodatkowo należy uwzględnić limit finansowania leku oraz kod EAN. W odniesieniu do
ww. leków Zamawiający wymaga podania w ofercie kodu EAN.
3. W przypadku zaoferowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu
medycznego objętego refundacją, jego cena nie może być wyższa niż urzędowa cena zbytu określona w
aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
4. Nie dopuszcza się suplementów diety.
5. Ilość leku w opakowaniu jednostkowym może być inna niż podana w specyfikacji, ale w takim przypadku
konieczne jest przeliczenie ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.
6. Wszystkie leki z tą samą substancją czynną muszą pochodzić od tego samego producenta.
7. Nazewnictwo asortymentu na wystawionej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu
określonym w umowie.
8. Wykonawca, który będzie dostarczał leki cytostatyczne zapewni dostawy gwarantujące bezpieczeństwo w
transporcie (opakowania muszą być oklejone żółtą taśmą z napisem,,Uwaga, leki cytostatyczne”).
9. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego wynosi do 24 godzin do apteki szpitalnej, a w
przypadku zamówień „cito” w ciągu 6 godzin do apteki szpitalnej lub bezpośrednio na oddział od momentu
złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, to nastąpi ona w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie.
10. Termin ważności przedmiotu zamówienia: min. 12 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 221 000 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

3/6

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: zadanie nr 1
1)
Krótki opis
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych w zakresie zadania nr 1.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3)

Wielkość lub zakres
zadanie nr 1 – poz. 1-16,

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1)
Krótki opis
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych w zakresie zadania nr 2
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3)

Wielkość lub zakres
pozycji 1-42

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1)
Krótki opis
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych w zakresie zadania nr 3
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000, 33690000
3)

Wielkość lub zakres
pozycji 1-33

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: zadanie nr 4
1)
Krótki opis
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych w zakresie zadania nr 4
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3)

Wielkość lub zakres
pozycji 1-6

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu złożenia oferty a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść
wadium, w wysokości wynoszącej:
Zadanie nr 1 – 37 500,00 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych),
Zadanie nr 2 – 2 250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),
Zadanie nr 3 – 9 550,00 PLN (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych),
Zadanie nr 4 – 1 250,00 PLN (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych (jeśli Wykonawca jest wytwórcą) lub
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi
dla ludzi, o których mowa odpowiednio w art. 38 i art. 74 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) - dotyczy zadań nr 1-4.
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2) zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 – tekst
jednolity z późn. zm.) - dotyczy - zadania nr 2
Lub inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe organy państw członkowskich UE.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa
warunku w tym zakresie

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FZP.26.ZP.D.2.2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.5.2018 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.5.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 10.5.2018 - 10:30
Miejscowość:
Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej zostały określone w
Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. 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.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.3.2018
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