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Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
w w w .z o z j e d l i cze .p l

Jedlicze: Dostaw a leków do Apteki ogólnodostepnej z podzialem na
3 pakiety
Numer ogloszenia: 65118 - 2012; data zamieszczenia: 02 3.2012
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamies zczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Jedliczu , ul.

Traugutta 3, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie, tel. -13 43 809 18, faks 0-13 43 809 18.
Adr es st rony int ernet owej zamawiajacego: www.zozjedlicze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajac ego: Dostawa leków do Apteki ogólnodostepnej z

podzialem na 3 pakiety.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Okr eslenie pr zedmiot u oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Dostawa leków do Apteki

ogólnodostepnej z podzialem na 3 pakiety.
II.1.4) Czy przewiduje s ie udzielenie zamówien uzupeln

ych: nie.

II.1.5) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza s ie zlozenie oferty czes ciowej: tak, liczba czesci: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza s ie zlozenie oferty wariant owej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Infor macja na temat wadium: nie przewiduje sie
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III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zalic zek na poczet wykon nia zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okr es lonej dziala

sci lub czynnosci, jezeli pr zepisy

pr awa nakladaja obowiazek ich pos iadania
Opis sposobu dokonywania oc eny spelniania tego warunk u

) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania, wykazujac, ze posiadaja koncesje, zezwolenie lub
licencje na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym przedmiotowym
zamówieniem (jezeli sa wymagane przepisami prawa)
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JA

AJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZ LU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wy konawc e warunków, o k tór ych mowa w ar t.
22 ust. 1 ust awy, oprócz oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w post epowaniu,
nalezy przedlozyc:

koncesje, zezwolenie lub licencje
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luc eniu na podstawie ar t. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozyc :

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne p

sy wymagaja wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem erminu skladania wniosków o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie za ówienia albo skladania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dok umenty podmiotów zagranicznych
Jezeli wykonawca ma s iedzibe lub miejsc e zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kr aju, w którym ma siedzibe lub miejs ce zamieszkania
potwier dzajacy, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o do uszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
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albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odrocz nie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawiony nie

wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladan a wniosków o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamów enie - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert
III.4.3.2)

zaswiadczenie

wlasciwego

organu

sadowego

lub

administracyjnego

miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej ni 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo
skladania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonaw
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie taki

ma siedzibe lub miejsce

kraju, w którym wykonawca ma
wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokument y niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowa u z wykorzystaniem wzoru -zalacznik nr 3 do
SIWZ, Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru -zalacznik nr 4 do SIWZ
Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladan ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Oswiadczenie, iz caly oferowany towar posiada
dokumenty dopuszczajace jego stosowanie na terenie Rze
okreslonymi w ustawie z dnia 06 wrzesnia 2001r. Prawo

politej Polskiej zgodnie z wymaganiami
rmaceutyczne (Dz.U. z 2008 roku Nr 45 poz.

271 z pózn. zm.). wzór nr 5 Aktuakna Koncesje, zezwolenie lub licencja, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamówieniem publicznym. W tym koncesje na obrót na obrót srodkami farmaceutycznymi,
srodkami odurzajacymi i psychotropowymi dopuszczonymi do obrotu
III.7) Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegania sie o zam
kt ór ych ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepelno

ie public zne t ylk o dla wykonawców, u
rawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Try b udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kr yteria oceny of ert : najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukc ja elekt ronic zna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do t resci of ert y, na
pods tawie któr ej dokonano wy boru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy or az okreslenie war unków zmian

1. Cena jednostkowa netto moze ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian na liscie leków
refundowanych w oparciu o nowa liste leków ze skutkiem d dnia ogloszenia zmiany. 2. Cena
jednostkowa brutto moze ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, dokonanej w
oparciu o zmiane przepisów prawa powszechnie obowiazujacego. 3. W przypadku, o którym mowa w ust.
3, zmiana stawki podatku od towarów i uslug nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawa powszechnie
obowiazujacego wprowadzajacego nowa stawke podatku od towarów i uslug.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost epna spe

kacja ist ot nych warunków

zamówienia: www.zozjedlicze.pl
Spec yf ikacje istotnych warunk ów zamówienia mozna uzysk

pod adresem: SPG ZOZ Jedlicze,

38-460 Jedlicze, ul. Traugutta 3.
IV.4.4) Termin s kladania wniosk ów o dopuszczenie do udzialu w post epowaniu lub of er t:

09.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publicz y Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
ul. Traugutta 3.
IV.4.5) Termin zwiazania ofer ta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w t ym dotyczace finanso ania projektu/programu ze s rodków Unii
Europejsk iej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy pr zewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadk u
nieprzy znania srodków pochodzacych z budzet u Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodk ów z pomocy udzielonej przez panstwa czl nkows kie Europejskiego Porozumienia
o Wolny m Handlu (EFTA), które mialy by c przeznaczone na sfinansowanie c alosci lub czes ci
zamówienia: nie

Z A LACZ N I K I - I NFORM ACJE D OTYCZ A CE OFERT CZ ESCI OW YCH
CZESC Nr : 1 NAZWA: Leki rózne pakiet I.
1) Kr ót ki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam wienia: Leki.
2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas tr wania lub ter min wykonania: Zakonczenie: 30.06.2012.
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4) Kr yteria oceny of ert : najnizsza cena.

CZESC Nr : 2 NAZWA: Leki rózne pakiet 2.
1) Kr ót ki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam wienia: Leki.
2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas tr wania lub ter min wykonania: Zakonczenie: 30.06.2012.
4) Kr yteria oceny of ert : najnizsza cena.

CZESC Nr : 3 NAZWA: Leki rózne pakiet 3.
1) Kr ót ki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zam wienia: Leki.
2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas tr wania lub ter min wykonania: Zakonczenie: 30.06.2012.
4) Kr yteria oceny of ert : najnizsza cena.
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