SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
– art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 29 stycznia 2004 roku
( tekst jedn. Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z poz. zm. )

prowadzonego przez:

Centrum Terapii Nerwic
Moszna - Zamek
47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1

DOSTAWA
LEKÓW, DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
I ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH

Moszna, 18 października 2010 r.
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I.

II.

Informacje o zamawiającym
Oznaczenie zamawiającego: ............. Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek
47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1
Rodzaj zamawiającego: .................... Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod
nr: 16-00025
Dane rejestrowe: .............................. Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000001814,
Numery identyfikacyjne: ................. REGON 000293634, NIP 755-13-58-899
Strona internetowa: ......................... www.moszna-zamek.pl
Tryb udzielenia zamówienia publicznego
1. Postępowanie zorganizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego /art. 39 - 46 PZP/.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
3. Do wszelkich kwestii związanych z niniejszym postępowaniem ma zastosowanie ustawa PZP.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej specyfikacji okażą się nieważne, nie uchybia to
ważności pozostałych.
5. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu udostępniono
publicznie w dniu 14 stycznia 2010 r. poprzez:
a) opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych,
b) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
c) zamieszczenie w BIP na stronie internetowej Zamawiającego wraz ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia – skrót: SIWZ.

III. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia – „dostawy”.
2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )
33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne
33.10.00.00-1 urządzenia medyczne
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, drobnych środków jednorazowego użytku
i środków opatrunkowych, których szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 2.
Miejscem dostaw będzie apteka szpitalna Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
z siedzibą 47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 7 świadcząca na rzecz Zamawiającego usługi
zaopatrzenia w leki.
4. Warunki realizacji zamówienia:
a) dostawy winny być realizowane sukcesywnie na wezwanie Zamawiającego i zgodnie ze
specyfikacją rodzajową oraz ilościową przekazywaną każdorazowo w zamówieniu;
b) wszystkie oferowane leki i produkty winny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski
i zarejestrowane w Rejestrze Produktów Leczniczych oraz znajdują się w Urzędowym
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu;
c) wszystkie leki i produkty będą posiadać co najmniej 6-miesięczny termin ważności od
momentu dostawy do Zamawiającego;
d) Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualne wyłączenie żadnej z pozycji
asortymentowych wymienionych w załączniku nr 2;
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e) Zamawiający, w okresie realizacji dostaw, może wyrazić zgodę na zastosowanie
produktów równoważnych pod względem składu, postaci oraz dawki; warunkiem
koniecznym uzyskania akceptacji produktu równoważnego jest przedłożenie Karty
charakterystyki produktu leczniczego zatwierdzonej przez upoważniony Organ
( przykładem równoważnych postaci leku są: tabletki, drażetki, kapsułki ),
f) Zamawiający, ze względu na naturalny rozwój diagnostyki i terapii w medycynie, zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zamiennych lub nowych pozycji w przedmiocie
zamówienia, co zostanie usankcjonowane aneksem do umowy,
g) dostawy produktów równoważnych będą realizowane po cenach ofertowych produktów
podstawowych;
h) Wykonawca w ciągu trwania umowy nie może podnieść ceny żadnej pozycji
asortymentowej, wymienionej w załączniku nr 2, z wyjątkiem okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu ( np. zmian cen
urzędowych lub zmian stawek VAT dotyczących przedmiotu zamówienia );
i) Wykonawca, składając ofertę, winien kalkulować wielkość opakowań jednostkowych
danego asortymentu nie większą niż 10 % zamówienia całkowitego;
j) w przypadku zastosowania opakowań o innej od określonej w specyfikacji ilości
jednostkowej ( np. ilość tabletek w opakowaniu ) lub pojemności wykonawca winien
dokonać przeliczenia ilości opakowań tak, aby łączna ilość jednostkowa lub pojemność
odpowiadała wielkościom określonym w specyfikacji.
k) Wykonawca będzie dostarczać towar na własny koszt w sposób odpowiadający
właściwości towaru i środka transportu;
l) Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia wynajętym przez Wykonawcę
środkiem transportu, jeżeli spełnia on obowiązujące warunki transportu przedmiotu
zamówienia;
m) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie ,,normalnym’’ nie dłuższym niż
do 48 godzin od złożenia przez zamawiającego zamówienia - forma faksu, e-mail lub
rozmowy telefonicznej;
n) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie ,,na ratunek’’ - cito nie dłuższym
niż do 10 godzin od złożenia przez Zamawiającego zamówienia - forma faksu lub rozmowy
telefonicznej,
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia stałego miejsca dostaw innego niż
własna siedziba,
p) przekroczenie ilości/wartości dostaw danego asortymentu, w przypadku nie wyczerpania
wartości umowy nie stanowi zmiany warunków umowy.
5. Informacja o zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
6. Informacja o ofertach wariantowych.
Zamawiający nie będzie akceptował ofert wariantowych.
7. Informacja o walucie, w jakiej będą prowadzone rozliczenia.
Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane w okresie: listopad 2010 r. - październik 2011 r. lub do
wyczerpania wartości umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. Warunki dla wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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2.

3.

4.
5.
6.

VI.

a) posiadają uprawnienia ( koncesje ) do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24
ustawy PZP.
Opis sposobu oceny spełnienia warunków przez wykonawców.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków przez wykonawców na podstawie
przedłożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 3. Ocenie będzie podlegać
kompletność oraz merytoryczna zawartość przedłożonych dokumentów/oświadczeń według
kryterium: „spełnia/nie spełnia”, co musi jednoznacznie wynikać z ich treści.
Wykaz dokumentów/oświadczeń żądanych przez Zamawiającego:
a) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawiony w nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
b) dokument wskazujący imiennie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli lub do
reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz zakres i sposób
reprezentacji, o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w pkt. a),
c) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,
d) zezwolenie na obrót hurtowy substancjami psychotropowymi,
e) oświadczenia dotyczące zapisów pkt. 1 lit. b, c, d, e,
f) wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw ( co najmniej dwóch ) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wielkością przedmiotowi zamówienia ( o wartości co najmniej 40 000,00 zł. netto ),
z podaniem ich przedmiotu, wartości, okresów realizacji i odbiorców, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że te dostawy lub usługi zostały/są wykonane należycie.
Brak co najmniej jednego z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, winna być ona potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę ( samodzielnie lub wspólnie z innym wykonawcą ) zostanie wykluczony
z postępowania.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający prowadzi korespondencję i udziela informacji oraz wyjaśnień wyłącznie w formie
pisemnej w języku polskim.
2. Korespondencja może być dostarczana Zamawiającemu:
a) pisemnie na adres Zamawiającego lub w sekretariacie Zamawiającego – pokój nr 125,
b) pocztą elektroniczną na adres: ctn@moszna-zamek.pl,
c) faksem, na numer: +48 77 466 8400.
Zamawiający, do oceny spełnienia wymogów formalnych, będzie stosował kryterium daty oraz
czasu wpływu ( dostarczenia do jego siedziby ) korespondencji, z zastrzeżeniem, iż dla
korespondencji dostarczonej po godz. 15:00 zostanie przyjęta data wpływu następnego dnia
roboczego godz. 7:00.
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3. Korespondencja prowadzona w formach określonych w pkt. 2 b) i c) wymaga niezwłocznego
potwierdzenia w formie pisemnej.
4. Do udzielania informacji nt. niniejszego postępowania upoważnionym jest: Leszek
Krzysztofczyk – specjalista ds. zamówień publicznych, telefon 77 / 466 8463 w. 317.
VII. Informacje o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
1. Zamawiający ustala 30-dniowy termin związania wykonawców ofertą.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
IX.

Opis sposobu przygotowania ofert
1. Forma oferty
a) oferta winna być złożona w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą oznaczone
w następujący sposób:
- koperta zewnętrzna winna zawierać oznaczenie Wykonawcy oraz następujący tytuł:
„Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek
Oferta na dostawę leków, drobnego sprzętu jednorazowego użytku
i środków opatrunkowych
ZP 290621-2010”
- koperta wewnętrzna winna być zaadresowana zwrotnie do Wykonawcy;
b) oferta musi być sporządzona pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach
obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę - podczas oceny ofert Zamawiający będzie
opierał się na tekście przetłumaczonym;
c) oferta winna być spięta w sposób trwały,
d) wszystkie strony oferty (w tym puste) winny być ponumerowane i podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub upoważnione przez
Wykonawcę do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu przetargowym;
e) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem ( np. w formie pieczęci),
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
f) oferta winna być ułożona wg następującej kolejności:
(i) formularz oferty ( załącznik nr 1 do SIWZ ),
(ii) wykaz produktów równoważnych ( zgodnie z pkt. III ust. 4 lit. e ), o ile występuje,
(iii) dokumenty/oświadczenia zgodnie z pkt. V ust.3,
(iv) inne dokumenty, wg uznania wykonawców, niezbędne do spełnienia wymogów
niniejszej specyfikacji oraz ustawy PZP.
Uwaga: załącznik nr 2 stanowi jedynie podstawę wyceny oferty i nie jest jej elementem.

X.

Informacja o kosztach udziału w postępowaniu
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu.
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XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pokój nr 125 w terminie do godz. 13:00
dnia 25 października 2010 r.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie oznaczone zgodnie
z postanowieniem pkt. VII ust. 1 pkt. a), z zastrzeżeniem, że wewnętrzna i zewnętrzna koperta
będzie dodatkowo oznaczona napisem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 133 w terminie: godz. 14:00 dnia
25 października 2010 r.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zamawiający, na prośbę Wykonawcy, prześle drogą elektroniczną informację z sesji otwarcia
ofert w postaci druku ZP-12.

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty winna być obliczona jako suma wartości brutto wszystkich pozycji wymienionych
w załączniku nr 2 ( cz. I, cz. II i cz. III ) do niniejszej specyfikacji, gdzie wartość brutto jest równa
wartości netto powiększonej o wartość podatku VAT, a wartość netto jest równa iloczynowi
wartości jednostkowej netto i ilości jednostek miary.

XIII. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Ilość punktów
Lp.

Kryterium

Oznaczenie

1.

cena oferty (brutto)

2.

termin płatności (w dniach)

3.

termin ważności produktów

(1)

RAZEM
(1)

Waga
minimalna

maksymalna

K1

80 %

0

80

K2

10 %

0

10

K3

10 %

0

10

K

100 %

0

100

– termin liczony od daty dostawy do Zamawiającego wyrażony w dniach.

Ilość punktów, którą uzyska oceniana oferta będzie obliczona według wzoru: K=K1+K2+K3.
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Poszczególne składniki ( kryteria ) będą obliczone według następujących wzorów:
a) K1 =

  
  

* 80% * 100 pkt. , gdzie

Cmin – jest równe najniższej cenie spośród złożonych ofert,
Cmax – jest równe najwyższej cenie spośród złożonych ofert,
Co – jest równe cenie ocenianej oferty.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący najniższą cenę.
b) K2 =

 
 

* 10% * 100 pkt. , gdzie

TPo – oznacza termin płatności ocenianej oferty wyrażony w dniach.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca oferujący 30 dniowy termin płatności.
W przypadku zaoferowania dłuższego niż 30-dniowy termin płatności Zamawiający
zredukuje go do 30 dni.
c) K3 = min [ max (

ZP 290621-2010




; 1 ) – 1 ; 1 ] * 10% * 100 pkt. , gdzie
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TWo – oznacza termin ważności produktów ocenianej oferty wyrażony w dniach.
Maksymalną ilość punktów otrzymuje Wykonawca oferujący co najmniej 180-dniowy
termin ważności produktów.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość
punktów ( K ).

XIV. Procedura zawarcia umowy
1. Zamawiający umieści informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na swojej
stronie internetowej BIP i jednocześnie powiadomi wybranego Wykonawcę o procedurze
i terminie zawarcia umowy.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia załącznika nr 2 do SIWZ oraz
ewentualnego skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w
celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
wybierze jako najkorzystniejszą kolejną ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

XV. Wzór umowy / istotne postanowienia przyszłej umowy
Istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza zawrzeć w umowie z wybranym Wykonawcą,
zostały zawarte w załączniku nr 3.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony Prawnej przysługujących wykonawcom
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy PZP.
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