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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22315-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne
2014/S 015-022315

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ
ul. Szwajcarska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Magdalena Głuchowska
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.:  +48 618739033
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks:  +48 618739305
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.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
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS dla potrzeb pacjentów
Oddz.Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu.

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: Siedziba
zamawiającego.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22315-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
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Kod NUTS 

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
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w leczeniu RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS, w ramach
programu lekowego na podstawie kontraktu z NFZ na 2014 r.
Oferowane leki winny być zarejestrowane - wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

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:
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 010 317,77 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 1
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: 11 (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 11 (od udzielenia zamówienia)

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

PAKIET 1 – ROACTERMA (Tocilizumab)- lek w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, w
fiolkach po 80 mg, 200 mg, i 400 mg (dawki zamawiane będą w zależności od potrzeb zamawiającego) - w
ilości 52 000 mg

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 309 111,11 PLN
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

PAKIET 2 - CIMZIA (certolizumab) – roztwór do wstrzykiwań w postaci ampułkostrzykawek 1 op. 200 mg/1 ml x
2 ampułkosztrzykawki – zamawiana ilość 28 opak.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 370,37 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

PAKIET 3- HUMIRA (Adalimumab) - w ampułkach a 40 mg (2 ampułki w opakowaniu) -w ilości 251 op.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 946 247,40 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

PAKIET 4 - ENBREL (Etanercept) w ampułkostrzykawkach (postać MY CLICK a 50 mg x 4 amp. w opakowaniu
- w ilości 163 opakowania

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 593 951,85 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5
1) Krótki opis

PAKIET 5 - REMICADE (Infliximab) 100 mg x 1 amp. (1 amp. stanowi 1 op) – w ilości 32 op

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 62 637,04 PLN
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 053,00 PLN.
Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych
pakietów wadium wynosi:
Pakiet 1 – 1 546,00 PLN; Pakiet 2 – 402,00 PLN; Pakiet 3 – 4 821,00 PLN; Pakiet 4 – 2 970,00 PLN;
Pakiet 5 – 314,00 PLN.

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:

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: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy winni posiadaćuprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązekich posiadania oraz
Koncesja,zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnieniawykonawcy dohurtowego obrotu lekami.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają wiedzę idoświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia;dysponują odpowiednim potencjałem technicznymiosobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamówienia, na
potwierdzenie czego przedłożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału wpostępowaniu,o których mowa
w pkt XI.2 SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o brakupodstaw dowykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
— aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazaniabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcyprzed upływem terminu składania ofert.
(Uwaga: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu
oświadczeniew zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy),
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
żeuzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie 3 wcześniej niż 3 miesiące przed
upływemterminu składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt
4-8ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczeniedoudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy,wystawiona nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczeniedoudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Jeżeli Wykonawca,
wykazującspełnianiewarunku, o którym mowa w punkcie X.1.3. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów
na zasadachokreślonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia,wodniesieniu do tych podmiotów do oferty należy załączyć dokumenty wymienione powyżej w
punktachXI.2.2),XI.2.3), XI.2.4), XI.2.5) i XI.2.6) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
III.2.3)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia jak w pkt 2.2.

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:
WSM/DZP/381-676/N/2014.

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: 2.3.2014 -
14:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.3.2014 - 09:00
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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: 3.3.2014 - 11:00
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, Poznań, Dział Zamówień Publicznych pok. 123, I ptr, budynek D.
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: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Za 11 m-cy.

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym,
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności możnabyło powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2014


