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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398822-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne
2016/S 219-398822

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polska
Tel.:  +48 775414241
E-mail: j.kotys@wszn.opole.pl 
Faks:  +48 775414237
Kod NUTS: PL522
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszn.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wszn.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa leków na SM.
Numer referencyjny: P/13/2016

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:j.kotys@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
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Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego
do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole. Przedmiot
zamówienia został podzielony na 9 pakietów w ilości i asortymencie wyszczególnionym w specyfikacji
asortymentowo– cenowej zgodnie z załącznikiem nr 1A do niniejszej specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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:
Pakiet 1 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole -
Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do podania podskórnego (1 opakowanie =
12 amp.lub 1op.=4 wkłady ) – 365 opak.
Uwaga do pakietu 1: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy zaoferowanego
leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (wkłady lub ampułki)
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 1 – 18 960 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św.Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Interferon
Beta 1a 30 mcg ( 6 mln j.m.) ampułka do podania domięśniowego (1 opakowanie = 4 amp.) – 400 opak.
Uwaga do pakietu 2: Wykonawca składając ofertę na ten pakiet zobowiązuje się do dostawy zaoferowanego
leku w formie wybranej przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (ampułko- strzykawki lub
wstrzykiwacze).Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi
zamówienia – maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do
pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia
przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to
może ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 2 – 16 270 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Interferon
Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./ s.subst.+rozpuszcz.1 opakowanie zbiorcze zawiera
15 pojedynczych opakowań, z których każde zawiera zestaw do wykonania pojedynczych injekcji (1 fiolka z
proszkiem do sporz.r-ru do inj.;1 amp-strzyk. z 1,2 ml rozpuszczalnika do przyg.r-ru zawierającą r-r NACL o
stężeniu 5,4mg/ml; 1 łącznik fiolki z igłą; 2 waciki nasączone alkoholem) – 265 opak.
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 3 – 11 600 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Octan
Glatirameru do podania podskórnego 20mg x 28 ampułko strzykawka=1 opak.- 8 opak.
Octan Glatirameru do podania podskórnego 40mg x 12 ampułko strzykawka=1 opak. -300 opak. Zamawiający
zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia – maksymalnymi
leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w
wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń
odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30
% w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 4 – 11 850 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego
do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole –
FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps. – 150 opak.
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 5 – 19 100 PLN.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego
do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole –
NATALIZUMAB 300mg/15ml. – 50 fiolek.
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 6 – 5 260 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221
Opole,Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Interferon
Beta-1B inj.podsk. 0,3mg/9,6mln j.m. 1,2ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań:
15 fiol.+ 15 ampstrz. z rozpuszczalnikiem wraz z zestawem do aplikacji leku zawierającym 16 nasadek na fiolkę,
18 bezpiecznych igieł 30G, 18 igieł 30G, 50 wacików nasączonych alkoholem – 20 opak.
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
– maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 7 – 795 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221
Opole,Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Dimethyl
fumarate 120 mg x 14 kaps.doj. twarde – 35 opak.
Dimethyl fumarate 240 mg x 56 kaps. doj. twarde – 350 opak. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku
nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia – maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc
tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na
dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu
niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadkach
nietolerancji leku.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 8 – 18 260 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9 – Leki na stwardnienie rozsiane
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa, 45-221 Opole,
Apteka Szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego do
Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ulicy Wodociągowej 4, 45-221 Opole – Peginterferon
beta-1a 63 mikrogramy 1 wstrzykiwacz + 94 mikrogramy 1 wstrzykiwacz- 5 opak.
Peginterferon beta-1a 125 mikrogram x 2 wstrzykiwacze – 75 opak.

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: 6
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
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:
a) w wysokości
Pakiet 9 – 3 260 PLN.

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:

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

Sekcja IV: Procedura
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: tak
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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: 20/12/2016
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: 20/12/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, w budynku
administracyjno – hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT).

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:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do Oferty każdy wykonawca musi dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia –
według załącznika nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
a. nie podlega wykluczeniu;
b. oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia –
załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 24.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1020).
Odwołanie
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.
6. Odwołujący przesyła kopię 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 za pomocą jednego
ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2016


