Słupsk: Zakup wraz z dostawą leków i nici chirurgicznych do Przychodni Rejonowych
SPMZOZ w Słupsku
Numer ogłoszenia: 351210 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w
Słupsku , ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 87 74 500, faks (059) 84
74 510.


Adres strony internetowej zamawiającego: spmzoz-slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą leków i
nici chirurgicznych do Przychodni Rejonowych SPMZOZ w Słupsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup wraz z dostawą leków i nici chirurgicznych do Przychodni
Rejonowych SPMZOZ w Słupsku podzielony na 2 zadania.Dostawy odbywać się będą
cyklicznie: dla zadania pierwszego: raz na dwa miesiące, na podstawie zamówienia, do
którego będą dołączone receptariusze, dla zadania drugiego: raz na sześć miesięcy, na
podstawie zamówienia, do którego będą dołączone receptariusze.Dostawy odbywać się będą
transportem własnym Wykonawcy oraz na jego koszt do następujących lokalizacji na terenie
miasta Słupska: dla zadania pierwszego: Przychodnia Rejonowa, ul. J. Tuwima 37
Przychodnia Rejonowa, ul. Woj. Polskiego 49 Przychodnia Rejonowa, ul. W. Łokietka 6
Przychodnia Rejonowa, ul. Westerplatte 1 Przychodnia Rejonowa, ul. 11 Listopada 7 dla
zadania drugiego: Przychodnia Rejonowa, ul. J. Tuwima 37.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.14.11.21-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykonawcy
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o oświadczenie wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykonawcy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

oświadczenie wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiana ilości leków/nici z powodu zmiennej ilości pacjentów, b) zmiana wynagrodzenia
określonego w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, które podlegać
będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki
tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, c) zmian cen
urzędowych leków, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra,przy czym
zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków,
a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi, d) zmian stawek
opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, e) zmiany nazwy handlowej
danego leku/nici f) wprowadzenia zamienników o takich samych parametrach o ile nie będą
droższe niż cena ofertowa, g) w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż lub
wycofanie leku z produkcji, na inny o tych samych parametrach i cenie, h) wprowadzenia
tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie, i) dopuszcza się zmianę
ceny w przypadku zaproponowania obniżki ceny ofertowej przez Wykonawcę, j) zmianę osób
reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę z przyczyn losowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: spmzoz-slupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK (sekretariat - III piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 29.10.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 37,
76-200 SŁUPSK (sekretariat - III piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

