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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292805-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Produkty farmaceutyczne
2016/S 162-292805

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach
Śląskich, ul. Bytomska 62, Sekcja ds. zamówień publicznych, Osoba do kontaktów: Adam Pietrzyk, Piekary
Śląskie 41-940, Polska. Tel.:  +48 323934210. Faks:  +48 323934141. E-mail: przetarg@urazowka.piekary.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.7.2016, 2016/S 139-251923)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000
Produkty farmaceutyczne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
—.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1)Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 4 pozycje.
Informacje o częściach zamówienia:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 17 – 1226,80 zł.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
—.
—.
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: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
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Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczy, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu – w przypadku
pakietu nr 4 tylko oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 17 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 85876,00 zł.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
—.
—.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: —
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17 na kwotę 85876,00 zł.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
—.
—.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
6.2.2.1 Dowodami, o których mowa wyżej są:
6.2.4 Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej-.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna
spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: — posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17 na kwotę 85876,00 zł.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
—.
—.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczy, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu – w przypadku
pakietu nr 4 tylko oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 17 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 85876,00 zł.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
—.
—.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.8.2016 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
29.8.2016 (10:00)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Pakiet nr 17a – Produkty z octenidyną 1a.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17
1) Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3) Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 3 pozycje.
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr: 17a Nazwa: Pakiet nr 17a
1) Krótki opis
Dostawa produktów z octenidyną.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3) Wielkość lub zakres
Pakiet obejmuje 1 pozycją.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 17 – 566,80 PLN.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 17a – 660 PLN.
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: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej dotyczy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie produktów farmaceutycznych oraz oświadczy, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu – w przypadku
pakietu nr 4 tylko oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 17 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 39 676 PLN.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
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Pakiet nr 17a dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 46 200 PLN
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: —
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17 na kwotę 39 676 PLN
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: —
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17a na kwotę 46 200 PLN
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
6.2.2.1 Dowodami, o których mowa wyżej są:
6.2.4 Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej-dotyczy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie produktów farmaceutycznych.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: —
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17 na kwotę 39 676 PLN.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: —
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:
Pakiet nr 17a na kwotę 46 200 PLN
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada
Koncesję Ministerstwa Zdrowia i Opieki Zdrowotnej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz oświadczy, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu – dotyczy
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie produktów farmaceutycznych w
przypadku pakietu nr 4 tylko oświadczy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 17 dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 39 676 PLN.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże iż wykonał
lub wykonuje należycie przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości:
Pakiet nr 17a dostawa produktów farmaceutycznych(leków) na kwotę 46 200 PLN
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.9.2016 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.9.2016 (10:00)
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Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


