Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą:
08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5 tel. 025 781-72-00,
fax 025 787-60-83, REGON 000306779, NIP 823-14-22-165
Adres internetowy: www.spzozsokolow.pl
Poczta elektroniczna: zp@spzozsokolow.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SYSTEMATYCZNĄ
DOSTAWĘ EPOETYNY i innych leków w okresie do 29 lutego 2012 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr
223, poz. 1778) w trybie przetargu nieograniczonego. Szacowana wartość zamówienia jest
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.

1.Przedmiot zamówienia – systematyczna dostawa. loco magazyn apteki
zamawiającego (Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5 – budynek szpitala, parter)
następujących leków:
ZADANIE 1
Epoetyna alfa w ampułkostrzykawkach po 1 000 jednostek – 2 000 000 jednostek
ZADANIE 2
TauroLock Hep 500 w ampułkach po 10 ml - 650 ampułek

Zamówienie jest podzielone na dwa zadania, dopuszcza się składanie ofert
częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Warunkiem zamawiającego jest zagwarantowanie stałości cen netto oferowanych
leków przez okres trwania umowy.
Na podstawie art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych , zamawiający
przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w postanowieniach umowy:
- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wartość umowy ogółem
brutto może ulec zmianie,
- w przypadku zmiany cen urzędowych zamawianych preparatów wartość umowy
ogółem brutto może ulec zmianie.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówień uzupełniających stosownie
do art.. 67 ust.1 punkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające powinny być realizowane
wg cen jednostkowych przewidzianych w umowie.
Terminy ważności dostarczanych preparatów muszą wynosić minimum 12 miesięcy

licząc od dnia dostawy do magazynu apteki zamawiającego.
Transport zamawianych preparatów wykonawcy muszą realizować zgodnie z
wymogami określonymi przez producenta oraz dobrą praktyką dystrybucyjną
opisaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07. 2002 r. w sprawie
procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. nr 144 poz.1216).

2.Termin realizacji zamówienia – systematyczne dostawy w okresie od daty
podpisania umowy do 29 lutego 2012 r. Zamówienia będą składane telefonicznie,
faksem lub korespondencyjnie. Dostawa preparatów w okresie do 72 godzin od
złożenia zamówienia.
W przypadkach szczególnych dostawa „na cito”.

3.Sposób przygotowania oferty:
Ofertę cenową należy sporządzić dla każdego zadania oddzielnie, podając cenę
jednostkową netto, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto, wartość oferty
netto, wartość oferty brutto liczbowo i słownie, oraz termin płatności faktur (30 dni
licząc od daty dostawy leków).
Do ofert cenowych należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w
rozdziale 4 niniejszej specyfikacji.

4. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty je potwierdzające:
- złożenie ważnej oferty.
- złożenie oświadczenia, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ustęp 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- złożenie oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art 24 ust.1 i ust.2 punkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
- aktualny ( z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie, że
wykonawca jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej.
- złożenie potwierdzonej kopii koncesji na obrót lekami na obszarze RP.
- świadectwo rejestracji leku dopuszczające do obrotu na obszarze RP.
Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie w/w
dokumentów na zasadzie jest/nie ma.

5. Składanie ofert
Oferta powinna być podpisana przez osoby/ę/ upełnomocnione.
Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej i ostemplowanej
kopercie z napisem: "Nie otwierać przed 6 czerwca 2011 r. przed godziną
11.00 - przetarg na epoetynę"
Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Jana Bosko 5 (lokal 37 w biurowcu – sekretariat pracuje w dni robocze
w godzinach 7:00 – 15:00) najpóźniej w dniu 6 czerwca 2011r. do godziny
10.30, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w siedzibie
zamawiającego /sala narad - lokal 39/
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni licząc od daty otwarcia.

6. Zamawiający wybierze do realizacji najkorzystniejsze oferty, kierując się
jedynym kryterium, którym jest cena /wartość brutto/ oferty.
Po wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający prześle korespondencyjnie
umowy do podpisu.
Projekt umowy jest załącznikiem do niniejszej siwz i stanowi jej integralną część.

7. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

8. Podstawę zapłaty za dostarczony towar będzie faktura potwierdzona przez
upoważnionego pracownika zamawiającego.
Termin płatności faktury nastąpi w okresie 30 dni licząc od daty dostawy towar

9. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Marek Papliński – ordynator oddziału dializ
tel. 025 781-72-20
- w zakresie procedury przetargu: Kazimierz T. Korolczuk – kierownik działu
zamówień publicznych tel. 025 781-73-20
Sposób porozumiewania się z zamawiającym: faxem, korespondencyjnie.
Zapytania dotyczące specyfikacji, oraz procedury udzielenia zamówienia, prosimy
przesyłać korespondencyjnie lub faksem na nr (025) 787 60 83 i potwierdzić pocztą
e-mailową w programie Word, na adres zp@spzozsokolow.pl
Wszystkie zapytania, odpowiedzi, ewentualne odwołania, ogłoszenie o wyborze ofert
najkorzystniejszych, będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego
www.spzozsokolow.pl

10. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej podane w dziale VI Ustawy
Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy szacowana wartość zamówienia
jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
Ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
-opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Specyfikację opracował:
Kazimierz. T. Korolczuk
dn 20 maja 2011r.

Akceptuję:
DYREKTOR

Krzysztof Lubiński

