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Zamówienie publicz... - 14729-2014

16/01/2014 S11 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Łódź: Urządzenia do terapii nerkowej
2014/S 011-014729
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
Osoba do kontaktów: Monika Gałuszka
93 - 338 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 422711752
E-mail: zamowienia@iczmp.edu.pl
Faks: +48 422711750
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.iczmp.edu.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) moŜna
uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy
przesyłać na adres: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut Badawczy
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 urządzeń do terapii nerkowej w postaci: zestawów do dializy
otrzewnowej ADO i CADO - ZP/5/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS PL113
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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
Pakiet nr 1 – Zestaw do ciagłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 2
pacjentów
Pakiet nr 2 – Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 4
pacjentów
Pakiet nr 3 – Zestaw do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 1
pacjenta
Pakiet nr 4 – Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 2
pacjentów
Pakiet Nr 5 – Sprzęt do dializy otrzewnowej
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33181000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
tak
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty moŜna 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:
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: 24 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Zestaw do ciagłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 2
pacjentów
1) Krótki opis
Zestaw do ciagłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 2 pacjentów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33181000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 4 pacjentów
1) Krótki opis
Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 4 pacjentów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33181000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zestaw do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 1
pacjenta
1) Krótki opis
Zestaw do ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej CADO dla 1 pacjenta
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33181000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 2 pacjentów
1) Krótki opis
Zestaw do automatycznej dializy otrzewnowej ADO dla 2 pacjentów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33181000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o róŜnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Sprzęt do dializy otrzewnowej
1) Krótki opis
Sprzęt do dializy otrzewnowej
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33181000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o róŜnych 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:
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w
postępowaniu.
Wadium z podziałem na pakiety kształtuje się następująco:
Pakiet 1 – 3 805,00 PLN, słownie: Trzy tysiące osiemset pięć PLN 00/100
Pakiet 2 – 8 484,00 PLN, słownie: Osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery
PLN 00/100
Pakiet 3 – 3 585,00 PLN, słownie: Trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć PLN
00/100
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Pakiet 4 – 10 931,00 PLN, słownie: Dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści
jeden PLN 00/100
Pakiet 5 – 4 719,00 PLN, słownie: Cztery tysiące siedemset dziewiętnaście PLN
00/100
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie:
konsorcjum, spółka cywilna.
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.
Art. 22 ust. 1 PZP
A - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Art. 22 ust 1.pkt 1-4
PZP dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 PZP.
A1 - Przesłanka art. 22 ust. 1 pkt 1 PZP
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli wykaŜe, Ŝe posiada
aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję Głównego Inspektora
Farmaceutycznego lub Ministra Zdrowia lub innej jednostki uprawnionej – w
zakresie obrotu produktami leczniczymi/dietetycznymi środkami spoŜywczego
specjalnego przeznaczenia medycznego – na prowadzenie hurtowni lub
składu konsygnacyjnego oraz w zakresie wytwarzania produktów
leczniczych/dietetycznych środków spoŜywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego – dla wytwórcy – waŜne na dzień składania ofert.
Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zezwolenie, koncesja lub licencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub
Ministra Zdrowia lub innej jednostki uprawnionej – w zakresie obrotu
produktami leczniczymi/ dietetycznymi środkami spoŜywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego – na prowadzenie hurtowni lub składu
konsygnacyjnego oraz w zakresie wytwarzania produktów
leczniczych/dietetycznych środków spoŜywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego – dla wytwórcy – waŜne na dzień składania ofert.
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, Ŝe posiada
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Art. 26 ust. 2b PZP:
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Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów takich samych dokumentów, jakie Wykonawca
musi złoŜyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń,
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, Ŝe ww. warunki Wykonawca spełnił.
II. ART. 24 PZP
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1
ustawy PZP, Zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów:
1. Przesłanka art. 24 ust. 1
Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w Art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art.
24 ust. 1 PZP.
2. Przesłanka art.24 ust. 1. pkt. 2
Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
Art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.
Wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3. Przesłanka art. 24 ust. 1. pkt. 3
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem
przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
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ofert.
4. Przesłanka art. 24 ust 1. pkt 3
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat, składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
5. Przesłanka art. 24. ust.1 pkt 4
Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
6. Przesłanka art. 24 ust.1 pkt 5-8
Spółki jawne, których wspólnika - spółki partnerskie, których partnera lub
członka zarządu -spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne,
których komplementariusza - osoby prawne, których urzędującego członka
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.9
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert.
8. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.10
Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
9. Przesłanka art. 24 ust. 1 pkt.11
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia wykonawcy:
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP.
Wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Ad. 1-9. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punktach 1-9 musi złoŜyć
kaŜdy z nich, z zastrzeŜeniem, Ŝe oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 moŜe
zostać złoŜone przez Pełnomocnika, jeŜeli z treści pełnomocnictwa wynika
takie upowaŜnienie.
SIEDZIBA WYKONAWCY:
Ad. 6, 8, 9. Siedziba Wykonawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
osoby, o których mowa w pkt 6, 8, 9 (art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 PZP) mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 6, 8 i 9 (art. 24 ust. 1
pkt. 5-8, 10 i 11 PZP) mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w
punkcie 6, 8 i 9 (art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP), wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem z zachowaniem w/w terminu.
Ad. 2 – 9. Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1.1. 2 - 4 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. 5, 6, 8 i 9 - 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
PZP - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. JeŜeli 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 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złoŜone 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, z odpowiednim zachowaniem terminów
ich wystawienia.
III. Art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 PZP, Zamawiający Ŝąda złoŜenia przez Wykonawcę na mocy art. 26 ust. 2d
listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej.
IV. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu na terytorium
RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010, Dz.U.
Nr 107, poz. 679 – Oświadczenie Wykonawcy
2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu i
wpisanie do rejestru produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu zgodnie
z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. z
późniejszymi zmianami. Aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego - DOTYCZY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
3. Dokumenty opisujące specyfikę produktów leczniczych. Aktualna
charakterystyka produktu leczniczego .
V. Oświadczenie o podwykonawstwie - w przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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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
NajniŜsza cena
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:
ZP/5/2014.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub
dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0,50 PLN
Warunki i sposób płatności: Ksero/druk A4 jednostronnie - 0,50 PLN brutto (1
strona) + koszt przesyłki, ksero/druk A4 dwustronnie - 0,90 PLN brutto (1
kartka) + koszt przesyłki.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
24.2.2014 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których moŜna 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: 24.2.2014 - 10:15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
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02-676 Warszawa
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a
takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Prawa zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 albo w terminie 15 dni –
jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania innych niŜ określone 4 i 5 oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany, wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
7. JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie 30 dni od dnia
publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia albo nie później niŜ w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
jeŜeli zamawiający Nie opublikował w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu.
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemuje się, iŜ zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od
dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia a jeŜeli postępowanie dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŜ na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
11. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
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wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje.
12. Uczestnikami postępowania odwoławczego stają się Wykonawcy, którzy
przystąpili do postępowania odwoławczego w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania i posiadają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
13. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Odpis
skargi przesyła się jednocześnie przeciwnikowi skargi.
16. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2014
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