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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269406-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Produkty farmaceutyczne
2014/S 150-269406

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Osoba do kontaktów: Sebastian Szaniawski
25-736 Kielce
POLSKA
Tel.:  +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Faks:  +48 413660014
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.wszzkielce.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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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:
EZ/ZP/78/2014 -zakup i dostawa leków oraz innych produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269406-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@wszzkielce.pl
http://bip.wszzkielce.pl
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków oraz innych produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ):
Pakiet nr 1- Utensylia
Pakiet nr 2 - Voriconazole
Pakiet nr 3 - Leki
Pakiet nr 4 -Wiskoelastyki
Pakiet nr 5 -Leki -Pentaglobin
Pakiet nr 6 -Lanthanum Carbonate
Pakiet nr 7 -Preparaty okulistyczne
Pakiet nr 8 -Substancje recepturowe
Pakiet nr 9 -Ranibizumab
Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

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

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:

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: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1- Utensylia
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2 -Voriconazole
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3 - Leki
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4 -Wiskoelastyki
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
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Nazwa: Pakiet nr 5 - Leki -Pentaglobin
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6 -Lanthanum Carbonate
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7 -Preparaty okulistyczne
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8 -Substancje recepturowe
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9 -RANIBIZUMAB
1) Krótki opis

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od nr 1 do nr 9, stanowiących
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo - asortymentowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000, 33690000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (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:
36. Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości:
Pakiet nr
Wartość brutto PLN.
1
2 750
2
3 060
3
10 500
4
2 070
5
2 070
6
400
7
1 900
8
9 550
9
12 000
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniężnej decyduje data uznania rachunku bankowego zamawiającego).
37. Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j: Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
38. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze musi:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą,
2) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego
pierwsze żądanie,
3) przewidywać możliwość zatrzymania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 u.p.z.p. tj.:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie,
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
39. Sposób wnoszenia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. O/Kielce
83102026290000950200157107 z adnotacją „Wadium w sprawie nr EZ/ZP/78/2014 - Zakup i dostawa leków
oraz innych produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej WSzZ w Kielcach”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty
w formie kserokopii lub oryginału zaleca się dołączyć do oferty.
2) wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału
40. Zwrot wadium:
1) z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

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:
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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. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, rozumiane jako posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie
działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie zaopatrywania podmiotów
leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U.
z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) lub inne zezwolenie/decyzję administracyjną wydane/ą na podstawie
obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego/j Wykonawca świadczy dostawy/usługi w zakresie
objętym przedmiotowym zamówienia.
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
(zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ),
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4b do SIWZ),
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10
i 11 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) oświadczenie wykonawcy zawierające informacje o przynależności lub braku przynależności do grup/y
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku
przynależności do grup/y kapitałowej (zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
9) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10) w przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 11 ppkt 2 część I SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedstawia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 12 ppkt 2) – 7) części I SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie w/w oświadczeń i
dokumentów na zasadzie (spełnia / nie spełnia).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) posiadają wiedzę i
doświadczenie, rozumiane jako - zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwie dostawy
których przedmiotem był asortyment zgodny z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości (umowy) brutto
minimum:
dla pakietu nr 1 – 80 000 - każda
dla pakietu nr 2 – 80 000 - każda
dla pakietu nr 3 – 280 000 - każda
dla pakietu nr 4 – 50 000 - każda
dla pakietu nr 5 – 50 000 - każda
dla pakietu nr 6 – 10 000 - każda
dla pakietu nr 7 – 50 000 - każda
dla pakietu nr 8 – 250 000 - każda
dla pakietu nr 9 – 300 000 - każda

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -
zapewniających należyte wykonanie zamówienia.

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
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IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZ/ZP/78/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.9.2014 - 11:00

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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 15.9.2014 - 11:30

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
1. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty: Oferta musi dodatkowo
zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ),
2) wypełniony i podpisany formularz cenowo-asortymentowy, (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ),
3) oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
(zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ),określonych w pkt. 26 SIWZ
4) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania
pełnomocnika,
5) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) –
aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i
zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.
6) dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
a) oświadczenie, iż oferowany wyrób zaliczony do kategorii leków znajduje się w Urzędowym Wykazie Środków
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych na trenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełnia
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Farmakopei Polskiej, posiada wymagane prawem świadectwo rejestracji,
deklaracje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –. jeżeli dotyczy danego pakietu/produktu
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia świadectwa rejestracji oraz kompletnych kart charakterystyki
produktu lub atestu jakości z podanym składem na wezwanie zamawiającego w określonym terminie.
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b) oświadczenie, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na trenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271-
j.t.). – jeżeli dotyczy danego pakietu/produktu
c) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia
10 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w
służbie zdrowia (certyfikaty CE, deklaracje zgodności, zgłoszenia/powiadomienia o których mowa w art. 58
ustawy o wyrobach medycznych) – jeżeli dotyczy danego pakietu/produktu
7) dowód wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.8.2014


