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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr
6Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gczd.katowice.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy produktów leczniczych
Numer referencyjny: PN/58/18

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa produktów leczniczych. Zamawiający przedmiot zamówienia
podzielił na 1 pakiet

mailto:zp@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
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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:
Surowce i opakowania do receptury (2)
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji asortymentowo–cenowej stanowiącej
załącznik nr 2.23 do SIWZ. Rodzaj i ilość dostaw został określony w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 215.00 PLN

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

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu
konsygnacyjnego oprócz pakietu nr 23 - Surowce i opakowania do receptury (2).
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-380104

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 15/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
40-752 Katowice, ul. Medyków 16

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380104-2018:TEXT:PL:HTML
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Warunki udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy: A) nie podlegają wykluczeniu; Podstawy wykluczenia: 1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O
udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który niepodlega wykluczeniu z postępowania z uwagi
na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawyPzp. 2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje
wykluczenie z postępowaniaWykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniuupadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewidujezaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku wtrybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2015 r. poz. 233, z późn. zm.). B) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Zdrowia lub
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu
konsygnacyjnego oprócz pakietu nr 23 - Surowce i opakowania do receptury (2). a) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej. Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału; b) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji asortymentowo-cenowej – załącznik od nr 2.1
do nr 2.23: a) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały
czas trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt leczniczy zgodnie z ustawą z dnia
6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z2016 r., poz. 2142). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca,
w terminie do 2 dni, ma obowiązek udostępnić aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu, charakterystykę
produktu leczniczego, ulotkę informacyjną na każdy oferowany produkt leczniczy,
b) Zamawiający żąda oświadczenia w przypadku zaoferowania produktu będącego wyrobem medycznym
(podać nr Pakietu... poz....), że oferowany wyrób medyczny posiada wszystkie wymagane przepisami ustawy
z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2015 poz. 876 z późn. zm./ dokumenty dopuszczające
oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą
c) Zamawiający żąda oświadczenia – jeśli dotyczy (podać nr Pakietu ...poz..) w przypadku produktów:
•środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, • suplementy diety w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, • środki kosmetyczne w rozumieniu ustawy o kosmetykach, • środki
higieniczne, • przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, • środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie
spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach, że posiadają dopuszczenie do obrotu i
stosowania, jak i dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo stosowania szczególnie u dzieci,d) Pakiet
nr 23 - - Surowce i opakowania do receptury (2) – oświadczenie własne Wykonawcy, Dokumenty zgodnie z
zapisami w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 144 ustawy Pzp (zmiany zgodnie z zapisami w SIWZ).
Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wys.12 194zł

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
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02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu 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 ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań dla których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018


