Jastrzębie-Zdrój: Dostawy interferonu i płynów kompatybilnych z aparatem
PRISMAFLEX do zabiegów CRRT DZP/38/382-15/14
Numer ogłoszenia: 106628 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju , al.
Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 47 84 200, faks 32 47 84 506.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.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: Dostawy interferonu i płynów
kompatybilnych z aparatem PRISMAFLEX do zabiegów CRRT DZP/38/382-15/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy interferonu i płynów kompatybilnych z aparatem typu
PRISMAFLEX do zabiegów CRRT dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu - Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz
asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych,
uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas
obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Dopuszcza się dokonania przez
Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami
asortymentowymi przy zachowaniu maksymalnej wartości danego pakietu, co nie będzie
stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Przedmiot zamówienia
został podzielony na 2 części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych, tzn. leki i produkty farmaceutyczne o tym samym składzie chemicznym,
dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla
preparatu referencyjnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania przez Wykonawcę
karty charakterystyki zaoferowanego produktu leczniczego. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części (pakiety). Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza wybierać
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu
zakupów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.18.15.10-0, 33.69.28.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.
III.2) ZALICZKI
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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 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
Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen, za wyjątkiem:
1)zmiany zasad refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 12
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696); 2)sytuacji,
gdy zaoferowany lek znajdzie się na liście leków refundowanych w trakcie realizacji umowy,
wówczas cena jednostkowa leku nie może przekroczyć maksymalnej ceny urzędowej brutto
pomniejszonej o wartość zaoferowanych upustów i rabatów; 3)korzystania z rabatów
cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem
wymaganych parametrów jakościowych dla danego specyfiku; 4)zmiany cen jednostkowych
preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez
producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;
5)sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT; 6)zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie produktu
objętego umową innym lekiem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o
gorszych parametrach leczniczych, mogą nastąpić w przypadkach: a)definitywnego
wycofania leków z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów leczniczych i materiałów
medycznych, b)wygaśnięcia świadectwa rejestracji, c)wprowadzenia nowych leków do obrotu
i stosowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wss2.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 44-330 Jastrzębie Zdrój. Dział Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia - XI piętro, pok. nr 9..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Adres:
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój pokój A1 na I piętrze.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów
CRRT.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1
składa się z 4 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.18.15.10-0, 33.69.28.005.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.03.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Interferon.
•
•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2
składa się z 1 pozycji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.01.2016.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

