
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetarg
ach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława
Biegańskiego
Adres pocztowy: ul. L. Rydygiera 15/17
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Pieniak, Joanna Taczyńska
E-mail: przetargi@bieganski.org
Tel.: +48 566413465 / +48 566414657
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/biegans
ki

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy antybiotyków
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Numer referencyjny: Z/32/PN/20

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w
antybiotykoterapii
W asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik Nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający
uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion
użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii. Ponadto
powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez
Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność
i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 16

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Zamawiający prosi o oferowanie leków w możliwie największych opakowaniach
jednostkowych z uwagi na fakt iż Zamawiający wprowadził u siebie zintegrowany
system zarządzania lekami (Unit Dose). W pozycjach oznaczonych gwiazdką i
odnoszących się do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równoważnych do podanych
leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose – dotyczy zadania 1
poz. 1, 2, 15, 16.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 20 440,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 735,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Leki stosowane w antybiotykoterapii
Zamawiający prosi o oferowanie leków w możliwie największych opakowaniach
jednostkowych z uwagi na fakt iż Zamawiający wprowadził u siebie zintegrowany
system zarządzania lekami (Unit Dose). W pozycjach oznaczonych gwiazdką i
odnoszących się do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równoważnych do podanych
leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose – dotyczy zadania 3
poz. 5,7,9,11,15-20.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 50 580,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 70,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.
Zamawiający prosi o oferowanie leków w możliwie największych opakowaniach
jednostkowych z uwagi na fakt iż Zamawiający wprowadził u siebie zintegrowany
system zarządzania lekami (Unit Dose). W pozycjach oznaczonych gwiazdką i
odnoszących się do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równoważnych do podanych
leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose – dotyczy zadania 5
poz. 4,5,17,20-22.
Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce w
oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy –
Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499 ze zm.) – dotyczy zadania 5 poz. 7 i
8.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 4 600,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii

Dostawy - 266329-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266329-2020:TEXT:PL...

5 z 21 2020-06-09, 11:48



Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 540,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 2 250,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 26,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 2,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 640,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 2 600,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 8,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 12 560,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 210,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 22,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w antybiotykoterapii
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu: magazyn apteki szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Leki stosowane w antybiotykoterapii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium: 25,00 zł

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części/zadania. W
trakcie badania
I oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w
formularzu cenowym danego zadania.
Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w
formularzu cenowym w ramach danego zadania. Wykonawca w formularzu
cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową lub numer
katalogowy.
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek
I wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest
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zobowiązany do uwzględnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości transportu,
przestrzegania przepisów bhp.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na następujących
warunkach:
• Wykonawca określi w ofercie, których pozycji asortymentowych dotyczą
zaoferowane odpowiedniki,
• zaoferowane odpowiedniki muszą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy
substancji czynnych, postać farmaceutyczną, oraz wykazywać się równoważnością
biologiczną wobec pozycji asortymentowej której odpowiednik dotyczy.
Zamawiający prosi o oferowanie leków w możliwie największych opakowaniach
jednostkowych z uwagi na fakt iż Zamawiający wprowadził u siebie zintegrowany
system zarządzania lekami (Unit Dose). W pozycjach oznaczonych gwiazdką i
odnoszących się do zintegrowanego system zarządzania lekami (Unit Dose),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert gabarytowo równoważnych do podanych
leków, z uwagi na wykalibrowane kasety w systemie Unit Dose – dotyczy zadania 1
poz. 1, 2, 15, 16, zadania 3 poz. 5,7,9,11,15-20, zadania 5 poz. 4,5,17,20-22.
W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany lek w opakowaniu zawierającym inną
ilość niż została wpisana w formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć
ilość opakowań. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się liczby całkowitej
wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć ilość opakowań z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA ! – W związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją na rynku produktów
farmaceutycznych, Zamawiający zwraca się do Wykonawców z prośbą, aby –
niezwłocznie po zapoznaniu się z zapisami SIWZ - informowali Zamawiającego o
ewentualnych przypadkach braku danych asortymentów na rynku (z przyczyn
obiektywnych, np. wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji itp.). W takich
przypadkach asortymenty te będą wyłączane z danego zadania w celu
umożliwienia Wykonawcom złożenia oferty i umożliwienia Zamawiającemu
dokonania późniejszej oceny ofert. O wyłączeniu danego asortymentu z
odpowiedniego zadania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 16 zadań.
2) Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp);
b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp (art. 36 ust. 2
pkt. 3 Pzp);
c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp);
d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 Pzp);
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Pzp);
g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
— art. 36a ust. 1 Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp), firmy tych podwykonawców oraz
czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca
wykona samodzielnie.
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy
Z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do
należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności
określone przez Zamawiającego:
1) Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1
I ust. 5 pkt 1 Pzp
2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 Pzp):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
zezwolenie (koncesję) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu
celnego produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów
leczniczych, w zakresie objętym zamówieniem
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp):
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp):
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się
w konsorcja albo tworząc spółki cywilne.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie:
Oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą
osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Lub
Odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej
(elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym
dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
– art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.U. z 2019 r.,
poz. 540 ze zm.).
Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z
postępowania
O udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.
5 pkt 1 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w
związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp):
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)
Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z
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udziału
W postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Oferty oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ
2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.
1 i 2 Pzp
O braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
W formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków w postępowaniu
powołuje się na zasoby innych podmiotów jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą
JEDZ w zakresie tych podmiotów – dokument powinien zostać złożony w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych:
pdf., doc., docx., rtf., xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc
dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (http://espd.uzp.gov.pl
) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z ww.
formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej
postępowania wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może skorzystać
z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu
dalszego wypełnienia).
Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny
musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 162 ze zm.).
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający
wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania
tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału
W postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje
przekazane przez Wykonawcę, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
4) dowód wniesienia wadium
5) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika
złożone w formie:
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Oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą
osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Lub
Odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej
(elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym
dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
– art. 97 § 2 ustawy
Z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz. U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z
postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył
ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej postępowania informacji
Z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Dokument musi być przedstawiony w formie
oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w
postaci dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument
W formie elektronicznej kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany
oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę).
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy)
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu
O udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców.
VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej
oceniona przedłoży
W terminie nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od
Zamawiającego aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
W postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie
Z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
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w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji
I informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
dokumenty powinien złożyć każdy z Wykonawców.
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 3.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
2) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
B. Dokumenty, o których mowa w VI.3 ust. 4 lit. A pkt 1 oraz pkt 2 lit b, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Dokument, o którym mowa w VI.3 ust. 4 lit. A pkt 2 lit a powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. B stosuje się.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument, o którym mowa w pkt. A. 1) w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się.
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Sekcja IV: Procedura

VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
• zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu celnego
produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych, w
zakresie objętym zamówieniem
Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w
Polsce, przy czym dopuszczenie to może mieć charakter czasowy.
Oferowane leki muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce w
oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy –
Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499 ze zm.) – dotyczy zadania 5 poz. 7 i
8.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 12:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter,
Dział Zamówień Publicznych.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij
wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin związania ofertą: 60 dni (art. 85 ust. 1 Pzp).
Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości dla wszystkich zadań:
95.308,00 zł
Wykonawca, który składa ofertę na kilka zadań zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości sumy wadiów tych zadań.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie
zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią
spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w
antybiotykoterapii
W asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik Nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający
uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia w szczególności:
Poniesione przez Zamawiającego lub innych użytkowników związane z:
• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z
zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które
stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty;
• użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot
zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem;
• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów
związanych z utrzymaniem;
• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu –
przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z
wycofaniem z eksploatacji, ponieważ przedmiotem zamówienia są antybiotyki, tj.
produkty zużywalne jednorazowego użytku natomiast koszty utylizacji zużytych
opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę,
W związku z tym się znoszą;
Przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia
produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i
innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile
wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie
generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom
zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu.

Dostawy - 266329-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266329-2020:TEXT:PL...

19 z 21 2020-06-09, 11:48



VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane cytowaną Pzp.
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 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie
wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
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Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188
ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI
Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020
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