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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9438-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Produkty farmaceutyczne
2016/S 008-009438

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego
Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
Punkt kontaktowy: Sekcja zamówień publicznych
Osoba do kontaktów: Anna Klecz
42-612 Tarnowskie Góry
POLSKA
Tel.:  +48 323901206
E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl 
Faks:  +48 323901353
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.repty.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9438-2016:TEXT:PL:HTML
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ
REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie
Góry, Magazyn Apteki Szpitalnej.
Kod NUTS PL228

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
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
stanowiącym jednocześnie formularze cenowe.
2. Przedmiot zamówienia składa się z 30 części. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu
na terytorium Polski oraz posiadać oznakowanie zgodne z opisem znajdującym się w aktach prawnych dla
produktu leczniczego w ustawie z 6.9.2001 Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn.
zm.).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tańszych odpowiedników leków. Przez odpowiednik
rozumie się produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej oraz ma jacy te same
wskazania i tę samą drogę podania. W przypadku tego samego leku w różnych dawkach należy podać preparat
tego samego producenta.
4. Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania.
5. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Zamówienia należy realizować w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, a w razie szczególnej potrzeby
w terminie natychmiastowym, nie później aniżeli w ciągu 12-tu godzin od chwili uzyskania zapotrzebowania od
Zamawiającego.
7. Dostawa towaru realizowana w godz. 8:00–14:00 do magazynu apteki szpitalnej musi być zgodna
asortymentowo i ilościowo z bieżącym zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego.
8. Zamówienie przesyłane jest każdorazowo telefonicznie, faxem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę
w ofercie numer tel/faxu lub e-mail. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne potwierdzenie przyjęcia
zamówienia.
9. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, w tym koszty zabezpieczenia na czas transportu oraz koszty
dostarczenia, wyładunku i wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu apteki szpitalnej.
10. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT również w
wersji elektronicznej zawierający zgodnie z obowiązującymi wymogami: nazwę, dawkę, postać leku, nr serii w
całości, datę ważności, ilość, cenę netto i brutto, stawkę VAT, wartość netto i brutto.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu po powiadomieniu przez Zamawiającego
faxem o wystąpieniu powyższej okoliczności zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem produktu równoważnego
rozumie się to, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej te same
cechy co wzorcowe i parametry na poziomie co najmniej takim jak wzorcowe, które są wymienione w Załączniku
nr 1 do SIWZ lub zostały wskazane z nazwy. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do
wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry,
cechy lub standardy jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty
do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne, bądź też
przewidują rozwiązania lepsze niż opisywane.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień 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) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa obejmuje 30 części o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 265 928,96 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)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 16 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 74 861,22 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 6 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 934,70 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
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1) Krótki opis
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 13 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 663,82 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 7 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 88 244,37 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 22 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 560,50 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 3 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 623,30 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
1) Krótki opis
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 22 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 630,17 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 17 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 23 450,13 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 48 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 357,12 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 10 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 40 768,15 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
1) Krótki opis
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Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 14 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 157,33 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 25 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 307,17 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 44 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 052,45 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 9 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 854,96 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 20 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 084,40 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 31 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 237,93 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 9 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 872 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 6 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 617 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 20 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 422,08 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 98 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 211 803,41 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 24 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 865,76 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 9 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 118,58 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 6 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 163 518,08 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 20 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 709,16 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 25 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 514,51 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 22 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 37 098,27 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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.Część obejmuje 10 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 082,16 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 1 pozycję asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 13 549,80 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 22 pozycje asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 506,53 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
1) Krótki opis

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Część obejmuje 5 pozycji asortymentu.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 463,96 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla każdej z Części w wysokości:
Część 1 – 2 000 PLN Część 2 – 700 PLN Część 3 – 500 PLN 
Część 4 – 2 500 PLN Część 5 – 400 PLN Część 6 – 700 PLN 
Część 7 – 1 000 PLN Część 8 – 700 PLN Część 9 – 2 000 PLN 
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Część 10 – 1 000 PLN Część 11- 500 PLN Część 12- 1 000 PLN 
Część 13 – 2 000 PLN Część 14 – 100 PLN Część 15- 1 000 PLN 
Część 16 – 1 000 PLN Część 17 – 100 PLN Część 18- 300 PLN 
Część 19 – 500 PLN Część 20 – 6 000 PLN Część 21- 500 PLN 
Część 22 – 900 PLN Część 23 – 4 500 PLN Część 24- 500 PLN 
Część 25 – 500 PLN Część 26 – 1 000 PLN Część 27 – 500 PLN Część 28 – 400 PLN Część 29 – 500 PLN
Część 30 – 500 PLN 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank
Śląski nr konta 92 1050 1386 1000 0002 0085 6649 z dopiskiem „Wadium GCR/1/ZP/2016”. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie
do godz. 11.00 24.2.2016.
5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w
oryginale w sposób umożliwiający jego późniejszy zwrot, bez naruszania oferty, a do oferty trwale dołączyć
kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. W ofercie należy podać numer
konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/
poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji /poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
c) kwotę gwarancji/poręczenia;
d) termin ważności gwarancji/poręczenia;
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e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie: „iż Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” oraz
„Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.”
f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres
związania z ofertą.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję lub zezwolenie Głównego
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz w przypadku oferowania
środków odurzających lub substancji psychotropowych, pozwolenie na obrót hurtowy tymi środkami lub
substancjami;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim
jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
a) Warunki określone w pkt. 1 pkt. 1.1 – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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b) Warunki określone w ust. 2 dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z Wykonawców.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
d) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem
należy załączyć do oferty. Winno być podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane
w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do CEIDG). W/w
pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
— postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy,
— wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
— ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
e) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem wyznaczonym jako Lider konsorcjum.
f) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika.
g) Dokumenty wymagane w Rozdz. XI pkt. 2 lit. a) – h) SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot
oddzielnie. Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 ustawy Pzp musi być podpisane przez wszystkie
podmioty występujące wspólnie lub Pełnomocnika.
h) W przypadku Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a będących związanymi umową
spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej lub pełnomocnictwa, jako
dokumentu wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy
w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres zwykłych czynności spółki, a z treści umowy spółki
nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez Pełnomocnika. Dokumenty
wymagane w Rozdz. XI pkt. 2 lit. a) – h) SIWZ muszą być złożone przez każdego wspólnika oddzielnie.
Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust 1 ustawy Pzp musi być podpisane przez wszystkich wspólników
spółki cywilnej lub Pełnomocnika.
Ponadto w przypadku spółek cywilnych:
— dokumenty z Rozdz. XI pkt. 2 lit. c) – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
– należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),
— dokumenty z Rozdz. XI pkt. 2 lit. d) – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z
przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, zostanie
dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów
potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie przez Wykonawcę
chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu określonych podmiotowo skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu.
II. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (załącznik nr 3),
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b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesję, zezwolenia lub
licencję.
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 4);
b) 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), o której mowa w
art. 24 ust 2 pkt 5. ustawy Pzp, albo informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik
nr 5).
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6;
b) wypełniony i zaparafowany formularz cenowy (załącznik nr 1);
c) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych należy przedłożyć dokumenty opisujące parametry,
cechy, standardy jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane produkty
do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne, bądź też
przewidują rozwiązania lepsze niż opisywane.
4. Dokumenty dodatkowe:
a) formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2;
b) dowód wniesienia wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału dokumentu
świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu,
c) wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (zał. nr 7);
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d) pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, składania wyjaśnień oraz oświadczeń woli, jeżeli ofertę
podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
5. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. XI pkt. 1 lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. XI pkt. 2 lit. b),c),d),f) SIWZ – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
5.3. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. XI pkt. 2 lit. e), g) SIWZ – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
5.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.2. lit. a) i c) oraz pkt. 5.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.2. lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt. 5-8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
7. Dokumenty są składane w oryginale (oświadczenia pkt. XI pkt.1.a, pkt.2.a,e, pkt.3a,b, pkt.4.a,b,c) lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem zawartym w pkt. XI.4.d).
8. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

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 instytucję zamawiającą:
GCR/1/ZP/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

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

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.2.2016 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 24.2.2016 - 11:30
Miejscowość:
SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604
Tarnowskie Góry Sekcja zamówień publicznych pok. A.15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.

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

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.1.2016


