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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa i adres zamawiającego:
Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
tel.: (22) 32 77 240, www.imid.med.pl
Godziny urzędowania Działu Zamówień Publicznych: dni robocze w godz. 8:00 – 15:00
tel.: (22) 32 77 240, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19.
Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej cena:
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna bezpłatnie na stronie
internetowej Zamawiającego, pod adresem: www.imid.med.pl.
Rodzaj zamówienia:
Dostawa.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Leki w ramach programu lekowego NFZ.
Wartość szacunkowa – 98 972,43 euro. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Różne produkty lecznicze – CPV 33.69.00.00-3.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oddzielnie na każde z 2 zadań
wyszczególnionych w Zał. Nr 2 do SIWZ.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywne dostawy do 31.12.2016 r. od daty zawarcia umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.
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a)

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Główny
Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym
i
osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg
formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i
dokumentów.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków określonych w rozdziale II SIWZ
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, wg Zał. Nr 3 do SIWZ oraz następujące dokumenty:
1) W celu wykazania posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa:
a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Główny
Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
2. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.) Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg Zał. Nr 3a do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
3) oświadczenie w stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24. ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wg Zał. Nr 3b do SIWZ;
4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym,
że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg Zał. Nr 3c do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
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określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby przedstawił w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1-3.
4. Podmiot zagraniczny.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (oprócz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
oraz oświadczeń wg Zał. Nr 3-3c do SIWZ), zamiast dokumentów, o których mowa
w pkt 2 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio:
a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2) 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 4 ppkt 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentowania 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. Wymagana data wystawienia
dokumentów zgodnie z zapisami pkt 4 ppkt 1.
3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, wymagane warunki udziału w
postępowaniu winni spełnić wspólnie.
1) w
odniesieniu
do
wymagań
postawionych
przez
Zamawiającego,
każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Każdy oddzielnie składa oświadczenie, wg Zał. Nr 3a, 3b i 3c do SIWZ.
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, oświadczenie, wg Zał. Nr 3 do SIWZ podpisuje ustanowiony pełnomocnik
do reprezentowania Wykonawców w danym postępowaniu.
Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego Wykonawca składa:
• Oświadczenie, iż zgłoszony w ofercie lek posiada świadectwa rejestracji. Wykonawca
każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia kopii aktualnych
świadectw.
Dokumenty, o których mowa w rozdz. III i IV SIWZ (za wyjątkiem oświadczeń, które
muszą być złożone w oryginale) są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
przez
Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – znaczenie 99 %
Termin dostawy – znaczenie 1 %
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Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca
zaproponuje upusty;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,
przejęcia itp.);
3) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie
spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
4) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych
wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
5) Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w tabeli asortymentowo – cenowej,
stanowiącej załącznik do umowy, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto
umowy;
6) w przypadku zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu będącego
przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do
przedstawienia Zamawiającemu propozycji zamiennika takiego wyrobu o parametrach
nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za przedmiot umowy w
przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy
w tym zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji
zamiennika.
Informacje na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 350,00 złotych. Kwota wadium jest
podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium do
poszczególnych zadań została podana w SIWZ.
Miejsce składania i otwarcia ofert:
Instytut Matki i Dziecka
Dział Zamówień Publicznych
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19
pokój nr 6 – (III p.)
Termin składania ofert:
do dnia 01 kwietnia 2016 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:
01 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego
systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Barbara Kędra tel. (22) 32 77 240 e-mail: barbara.kedra@imid.med.pl
w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:30
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Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej zamawiającego www.imid.med.pl
18 marca 2016 roku

Dzień udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej zamawiającego www.imid.med.pl
18 marca 2016 roku

W imieniu Zamawiającego

Marcin Frelik
Pełnomocnik Dyrektora ds.
Administracji i Zamówień Publicznych
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