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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386878-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Produkty farmaceutyczne
2019/S 157-386878

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 30
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Galas-Gąsior, Anna Nowak
Tel.:  +48 523031341
E-mail: zamowienia@szpitalznin.pl 
Faks:  +48 523031344
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalznin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalznin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa leków w Grupach 1-13
Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/14/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

mailto:zamowienia@szpitalznin.pl
www.szpitalznin.pl
www.szpitalznin.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków w grupach 1 – 13: grupa 1 - leki, grupa 2 - antybiotyki,
grupa 3 - antybiotyki i chemioterapeutyki, grupa 4 - narkotyki, grupa 5 – leki i albuminy, grupa 6 - leki, grupa 7
- leki, grupa 8 - antybiotyki, grupa 9 - leki, grupa 10 – leki, grupa 11 – immunoglobuliny, grupa 12 – albuminy,
grupa 13 - antybiotyki, dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert na wybraną grupę lub grupy (1 - 13). Oferty w grupach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 muszą
być pełne - kompletne. Zamawiający nie dopuszcza braku jakiejkolwiek pozycji asortymentu wymienionego w
każdej z tych grup. W zakresie grupy 5, Zamawiający dopuszcza brak maksymalnie 20 (dwudziestu) pozycji
leków wymienionych w grupie. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego tj. rodzaj, ilość asortymentu oraz
wielkość opakowań leków w poszczególnych grupach, zawiera formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2
do SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 1 - Leki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa Leków w zakresie Grupy 1 - Leki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. 3.6. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 1 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 055,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 2 - Antybiotyki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 2 - Antybiotyki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 2 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 508,00 PLN. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Grupa 3 - Antybiotyki i chemioterapeutyki
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 3 - Antybiotyki i chemioterapeutyki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.
z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 3 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 778,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 4 - Narkotyki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 4 - Narkotyki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 4 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 124,00 PLN. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 5 - Leki i albuminy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 5 - Leki i albuminy. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot
zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449
tekst jedn. ze zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 5 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 900,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 6 - Leki
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 6 - Leki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. Nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie Grupy 6 - Leki, Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 7 - Leki
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 7 - Leki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 7 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 321,00 PLN. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 8 - Antybiotyki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 8 - Antybiotyki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 8 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 290,00 PLN. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 9 - Leki
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 9 - Leki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w



Dz.U./S S157
16/08/2019
386878-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 15

16/08/2019 S157
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 15

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 9 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100,00 PLN. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 10 - Leki
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 10 - Leki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. Nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
W zakresie Grupy 10 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 742,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 11 - Immunoglobuliny
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 11 - Immunoglobuliny. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot
zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449
tekst jedn. ze zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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W zakresie Grupy 11 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 104,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 12 - Albuminy
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 12 - Albuminy. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot zamówienia
musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449 tekst jedn. ze
zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 12 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 279,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Grupa 13 - Antybiotyki
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków w zakresie Grupy 13 - Antybiotyki. Zapotrzebowanie ilościowe oraz szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Przedmiot
zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. nr 449
tekst jedn. ze zm.).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
W zakresie Grupy 13 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 250,00 PLN. Szczegółowe
informacje dotyczące zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Gabinet Zastępcy Dyrektora Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania
ofertą. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składnia ofert. Szczegółowe wymagania odnośnie
wadium określone są w pkt 8 SIWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Zamawiający nie określa warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2. SIWZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. JEDZ winien być złożony, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.3 - 6.7 SIWZ.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, tj.:
6.8.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy Pzp:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp
- wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
W przypadku gdy oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona w więcej niż jednej Grupie, Wykonawca składa
dokumenty wyszczególnione w pkt 6.8.1.1) - 6.8.1.3) w jednym egzemplarzu.
Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 4.7-4.14 SIWZ
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.8.1. SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8.1.1) SIWZ 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
ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.15. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, zgodnie z pkt 6.17-6.19 SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
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1) 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 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także 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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej, 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2019


