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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192233-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Produkty farmaceutyczne
2015/S 106-192233

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 a, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124, Wrocław, Dział Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych, budynek nr 10, Osoba do kontaktów: Roma Komora, Monika Wadas,

Wrocław 51-124, POLSKA. Tel.:  +48 713270491. Faks:  +48 713270425. E-mail: zp@wssk.wroc.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.5.2015, 2015/S 94-168998)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000
Produkty farmaceutyczne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym: erytropoetyna, albuminy + immunoglobuliny oraz
mleka do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”.
Pakiet nr Przedmiot zamówienia
1 Erytropoetyna
2 Erytropoetyna
3 Darbepoetyna alfa
4 Albuminy+ immunoglobuliny
5 Mleka dla noworodków
Nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe
stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.5 do formularza ofertowego.
2. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 18 507 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedem
złotych 00/100 ). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:
Nr pakietu
Kwota wadium
1 156 PLN
2 960 PLN
3 4 050 PLN
4 10 912 PLN
5 2 429 PLN
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – Szp/FZ –
23/2015
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego
muszą być wyraźnie wymienione.
IV.3) Informacje dodatkowe:
1) Oferta musi się składać z:
a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 – 1.5)
c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
d) potwierdzenia wniesienia wadium.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z 10.10.2002 r
o minimalny wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4) zmiany ceny urzędowej leku, spowodowanej zmianą cennika urzędowego leków,
5) zmiany nazwy handlowej leku w przypadku zaprzestania jego produkcji lub wycofania na inny równoważny o tym
samym składzie chemicznym i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej leku oraz dopuszczenia do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
6) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może przedłużyć
umowę na okres do 6 miesięcy.
Informacje o częściach:
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—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków w tym: erytropoetyna, albuminy + immunoglobuliny oraz
mleka do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”.
Pakiet nr Przedmiot zamówienia
1 Erytropoetyna
2 Erytropoetyna
3 Darbepoetyna alfa
4 Albuminy+ immunoglobuliny
4a Albuminy – dzieci
5 Mleka dla noworodków
Nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo – cenowe
stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.5 oraz 1.4a do formularza ofertowego.
2. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 18 507 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedem
złotych 00/100 ). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:
Nr pakietu
Kwota wadium
1 156 PLN
2 960 PLN
3 4 050 PLN
4 10 750 PLN
4a 162 PLN
5 2 429 PLN
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA
Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – Szp/FZ –
23/2015
5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
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6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godzinach 11:00 – 14:00.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,
2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust.3 uPzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 uPzp pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 uPzp lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego
muszą być wyraźnie wymienione.
IV.3) Informacje dodatkowe:
1) Oferta musi się składać z:
a) dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,
b) formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 – 1.5 oraz
1.4a )
c) informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
d) potwierdzenia wniesienia wadium.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z 10.10.2002 r
o minimalny wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4) zmiany ceny urzędowej leku, spowodowanej zmianą cennika urzędowego leków,
5) zmiany nazwy handlowej leku w przypadku zaprzestania jego produkcji lub wycofania na inny równoważny o tym
samym składzie chemicznym i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej leku oraz dopuszczenia do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
6) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może przedłużyć
umowę na okres do 6 miesięcy.
Informacje o częściach:
Część nr 6
Nazwa: Pakiet nr 4a Albuminy – dzieci
2). Wspólny słownik Zmówień ( CPV)
33600000
3). Wielkość lub zakres
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Rodzaj i minimalne parametry techniczno-użytkowe oraz ilości określa formularz asortymentowo-cenowy nr 1.4a
stanowiący załącznik do formularza ofertowego.
4) Informacja o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 24
(od udzielenia zamówienia ).
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


