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Polska-Otwock: Produkty farmaceutyczne

2016/S 135-243063

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorob Płuc i Gruźlicy 
ul. Narutowicza 80 
Osoba do kontaktów: Hanna Cichecka 
05-400 Otwock 
Polska 
Tel.: +22 3446426 
E-mail: zampub@otwock-szpital.pl 
Faks: +22 3446474
Adresy internetowe:  
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.otwock-szpital.pl
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt
(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące 
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu z akupów) 
można uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu 
należy przesyła ć na adres:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj ącej
Podmiot prawa publicznego 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści
Zdrowie 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji z amawiaj ących
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie 

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą:

Produkty farmaceutyczne. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanyc h, miejsce 

realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy 
Kupno 
Kod NUTS  
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Informacje o cz ęściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Środki odurzające i leki psychotropowe

Część nr: 2 Nazwa: Substancje recepturowe

II.1.3) Informacje na temat  zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów  (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

II.1.4) Informacje na temat umowy  ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub  zakupu

Produkty farmaceutyczne środki odurzające i leki psychotropowe 
substancje recepturowe. 

II.1.6) Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat  Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie 

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 

II.1.9) Informacje o ofertach  wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2) Wielko ść lub zakres  zamówienia
II.2.1) Całkowita wielko ść lub  zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT:  
Zakres: między 98 000 i 98 300 PLN 

II.2.2) Informacje o  opcjach
Opcje: nie 

II.2.3) Informacje o  wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3) Czas trwania zamówienia lub  termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 

1) Krótki opis
Środki odurzające i leki psychotropowe oferta kompleksowa na 33 poz. 

2) Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV)
33600000

3) Wielko ść lub  zakres
Szacunkowa wartość bez VAT:  
Zakres: między 75 000 i 75 750 PLN 

4) Informacje o ró żnych datach  dotycz ących czasu trwania lub 
rozpocz ęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 

5) Informacje dodatkowe na  temat cz ęści zamówienia

1) Krótki opis
Substancje recepturowe oferta kompleksowa na 36 poz. 

2) Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV)
33600000

3) Wielko ść lub  zakres
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i 
technicznym

Sekcja IV: Procedura

Szacunkowa wartość bez VAT:  
Zakres: między 22 000 i 22 500 PLN 

4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub 
rozpocz ęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) 

5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia

III.1) Warunki dotycz ące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść 
wadium w wysokości złotych: 
Pakiet nr 1. – 2 000 PLN / dwa tysiące złotych// 
Pakiet nr 2. – 500 PLN / pięćset złotych/ 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158 z późn zm.). 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie 
do odpowiednich przepisów je reguluj ących:

III.1.3) Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której 
zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi ązane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolno ść ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrze żonych
III.3) Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi

III.3.1) Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta 
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do 

składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące

IV.2.1) Kryteria udzielenia  zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 
kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Temin dostawy cito. Waga 2

IV.2.2) Informacje na temat aukcji  elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) Informacje  administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany  sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą:

15 PN 2016 
IV.3.2) Poprzednie publikacje  dotycz ące tego samego zamówienia

Wstępne og łoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 045-073461 z dnia 4.3.2016

IV.3.3) Warunki otrzymania  specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub 
dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie 

IV.3.4) Termin sk ładania ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udzia łu w 
post ępowaniu
10.8.2016 - 10:30 

IV.3.5) Data wys łania zaprosze ń do sk ładania ofert lub do udzia łu 
zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udzia łu w post ępowaniu
polski. 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym  oferent b ędzie zwi ązany ofert ą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8) Warunki otwarcia  ofert
Data: 10.8.2016 - 11:00 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

VI.1) Informacje o powtarzaj ącym  się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2) Informacje o funduszach  Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

VI.3) Informacje  dodatkowe
VI.4) Procedury  odwo ławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za  procedury odwo ławcze
VI.4.2) Składanie  odwo łań
VI.4.3)Źród ło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat sk ładania 

odwo łań
VI.5) Data wys łania niniejszego  ogłoszenia:

11.7.2016 
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