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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59379-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne produkty lecznicze
2017/S 033-059379

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
Warszawa
01-211
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kędra
Tel.:  +48 223277240
E-mail: barbara.kedra@imid.med.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imid.med.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imid.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Instytut Matki i Dziecka, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 342 – budynek Lipsk (III p.)
ul. Kasprzaka 17 A
Warszawa
01-211
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kędra
Tel.:  +48 223277240
E-mail: barbara.kedra@imid.med.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imid.med.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:barbara.kedra@imid.med.pl
www.imid.med.pl
www.imid.med.pl
mailto:barbara.kedra@imid.med.pl
www.imid.med.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Produkty lecznicze.
Numer referencyjny: A/ZP/SZP.251-8/17

II.1.2) Główny kod CPV
33690000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Produkty lecznicze.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 439 035.04 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty lecznicze
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 395 052.58 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty lecznicze
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 782.85 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie nastąpi w 2019 r.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Produkty lecznicze
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Produkty lecznicze.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 199.61 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie nastąpi w 2019 r.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. 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. Zezwolenie na obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi wydane przez
Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)
— odpowiednio do przedmiotu zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki określa Zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Zużyta cała ilość leków z bieżącej, ważnej umowy.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/05/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Instytucie Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek Lipsk, pokój nr 342 (III p.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Zał. nr 5 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców formularz JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (roz. VI SIWZ). W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie wymienione w rozdz.
VI a SIWZ.
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 54 300 PLN.
2. Kwota wadium jest podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium do
poszczególnych części określona została w SIWZ.
11. Kopię wpłaty wadium dołączyć należy do oferty. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Zał. nr 3 do SIWZ).
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do
SIWZ,zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową
brutto,zobowiązanie dotyczące terminu wykonania zamówienia, terminu dostawy, terminu ważności i warunków
płatności oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców – Zał. nr 1 do SIWZ);
2) formularz JEDZ – Zał. nr 5 do SIWZ;
3) „Tabela asortymentowo – cenowa” według wzoru stanowiącego Zał. nr 2 do SIWZ.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile
ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.
Oferty należy składać: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

http://uzp.gov.pl
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Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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.
Szczegółowe informacje w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn.zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2017

http://uzp.gov.pl

