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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ornoch
Tel.:  +48 426895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +48 426895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII im. M. Kopernika w
Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Kancelaria Szpital
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I
TRAUMATOLOGII im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93-513 Łódź Dział zamówień Publicznych
Tel.:  +42 6895819
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl 
Faks:  +42 6895409
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.lodz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl


2 / 14

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
211/ZP/16 przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych
Numer referencyjny: 211/ZP/16

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i
asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym
zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu
wynikającej z braku zapotrzebowania.
3.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
PAKIET NR 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Acidum ascorbicum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 10 amp. 5 ml op 160
2 Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum tabletki powlekane 100mg + 25mg 125 tabl. op 50
3 Atropinum tabletki 0,25 mg 20 tabl. op 60
4 Bisacodylum czopek 10mg 5 czopków op 1000
5 Bromhexinum tabletki 8mg 40 tabl. op 260
6 Chloramphenicolum maść 20mg/g 1 tuba 5 g op 400
7 Ciclosporinum kapsułki elastyczne (żelatynowe) 50mg 50 kaps. op 15
8 Clonazepamum tabletki 2mg 30 tabl. op 160
9 Codeinum + Guaiacolsulfonatum tabletki 15 mg + 300mg 10 tabl. op 2100
10 Dexamethasonum roztwór do wstrzykiwań 4mg/ml 10 amp 2 ml op 10000
11 Doxycyclinum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji / roztwór do infuzji 20mg/ml 10 fiol. 5 ml op 250
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12 Ephedrinum roztwór do wstrzykiwań 25mg/ml 10 amp. 1 ml op 800
13 Escinum tabletki powlekane 20 mg 90 tabl. op 160
14 Etamsylatum tabletki 250mg 30 tabl. op 700
15 Etamsylatum roztwór do wstrzykiwań 125mg/ml 50 amp. 2 ml op 1700
16 Etomidatum emulsja do wstrzykiwań 2mg/ml 10 amp. 10 ml op 300
17 Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 50mcg/ml 50 amp. 2 ml op 310
18 Furaginum tabletki 50mg 30 tabl. op 1600
19 Gentamicinum roztwór do wstrzykiwań 40mg/ml 10 amp. 2 ml op 1000
20 Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum aerozol na skórę, zawiesina (5 mg + 1,67 mg)/ml 1 poj. 55 ml op 500
21 Hydroxyzinum syrop 10mg/5ml 1 fl. 250 g op 150
22 Ketaminum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml 1 fiol. 10 ml op 350
23 Lactulosum syrop 2,5mg/5ml 1 fl. 200 ml op 2000
24 Mometasone krem 1mg/g 1 tuba 15 g op 50
25 Naphazolinum + Sulfathiazolum krople do nosa (1 mg + 50mg)/ml 1 op. 20 ml op 200
26 Neomycinum maść do oczu 0,5 mg/g 1 op. 3 g op 250
27 Neomycinum aerozol na skórę, zawiesina 11,72 mg/g 1 poj. 55 ml op 870
28 Nicergolinum tabletki 10mg 30 tabl. op 40
29 Nystatinum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej 2 400 000 j.m./5 g 1 fl.
24 ml op 3400
30 Oseltamivirum kapsułki twarde 75 mg 10 kaps. op 100
31 Paracetamolum czopki 500mg 10 szt. op 40
32 Paracetamolum tabletki 500 mg 20 tabl. op 2800
33 Pethidinum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml 10 amp. 2 ml op 210
34 Prednisonum tabletki 5mg 100 tabletka op 300
35 Protaminum roztwór do wstrzykiwań 10mg/ml 1 amp. 5 ml op 40
36 Quetiapinum tabletki powlekane 25 mg 30 tabl. op 240
37 SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE+SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE roztwór doodbytniczy (14 g +
5 g) na 100 ml *) opcjonalnie (32,2g+14g) na 100ml 1 op. 150 ml op 3500
38 Sulfathiazolum natricum krem 20 mg / g 1 op.40g op 1400
39 Theophyllinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg 50 tabl. op 120
40 Tiotropium proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 18 mcg/dawkę inh. 30 kaps. z inhalatorem op 24
41 Trimebutinum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 7,87mg/ml 1 butelka 250 ml op 50
42 Verapamilum tabletki powlekane 40mg 40 tabl. op 70
43 Verapamilum tabletki powlekane 80mg 40 tabl. op 10
44 Vinpocetinum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml 10 amp. 2ml op 40

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
PAKIET NR 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Natrium Chloratum roztwór do infuzji 9 mg / ml opakowanie 100 ml z dwoma niezależnymi portami op. 146000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Roztwór do infuzji zawierający w 1000ml: Na - 140mmol, K - 5mmol, Mg - 1,5mmol, CL - 98mmol, octany -
27mmol, Glukoniany - 23mmol roztwór do infuzji preparat złożony opakowanie 500 ml z dwoma niezależnymi
portami op. 72000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Płyn nawadniający, interwencyjny hipotoniczny zawierający w 1000ml: Na-40mmol, K-35,62mmol,
fosforany-7,75mmol, octan-19,99mmol, Cl-40,14mmol roztwór do infuzji preparat złożony opakowanie 500 ml
op. 5100

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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:
PAKIET NR 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Propofolum ( typu MCT/LCT ) emulsja do wstrzykiwań lub do infuzji typu MCT/LCT 10 mg/ml (200/20ml) 5 fiolek
20 ml op. 8000

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Perindoprilum argininum + Amlodipinum tabletki 10 mg + 5 mg 90 tabl. op 20
2 Perindoprilum argininum + Amlodipinum tabletki 5 mg + 10 mg 90 tabl. op 20
3 Perindoprilum argininum + Amlodipinum tabletki 5 mg + 5 mg 90 tabl. op 20
4 Perindoprilum argininum + Amlodipinum tabletki powlekane 5 mg + 1,25 mg 90 tabl. op 30

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
13,4 mg sodu pirofosforan dziesięciowodny 6 fiol. 10 ml op 30

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Fibrinogenum Humanum + ThrombinumHumanum gąbka lecznicza 1 gabka 3,0cm x 2,5cm 1 szt op 650
2 Fibrinogenum Humanum + ThrombinumHumanum gąbka lecznicza 1 gabka 9,5cm x 4,80cm 1 szt op 700
3 Fibrinogenum Humanum + ThrombinumHumanum gąbka lecznicza 2 gabki 4,8 cm x 4,8 cm 2 szt op 300

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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
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II.2.1) Nazwa:
PAKIET NR 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
Lauroamcrogolum roztwór do wstrzykiwań 30mg/ml 5 amp 2 ml op 30

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
PAKIET NR 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Leflunomidum tabl powlekane 20 mg 30 tabl op 50
2 Azathioprinum tabl 50 mg 50 tabl. op 40
3 Dexapanthenolum żel do oczu 50mg/g tuba 5g op 300
4 Dalteparinum Natricum roztwór do wtrzykiwań 2500j.m/0,2ml 10 amp-strzykawek aa 0,2 ml op 280

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

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:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów
leczniczych Zamawiającemu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do sprzedaży produktów leczniczych:
• Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy
celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu
konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy
państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające -
odpowiednio wymagane zezwolenie.
• Podmioty określone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia
ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej
albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
• Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) – Kopia ważnego pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską
na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie
serii, nazwę i adres Wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do
upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
wykazie dostaw, o którym mowa w rozdziale XIII.2.3) lit.a.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt. XI.1.2) lit.c). jeśli wartości zostaną podane w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI. 1. 2) lit. b-c
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej SIWZ
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ zostaną spełnione - Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie
uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości brutto minimum:
Pakiet Wartość dostaw
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1 135 000,00 zł
2 55 000,00 zł
3 45 000,00 zł
4 15 000,00 zł
5 45 000,00 zł
6 300,00 zł
7 3 500,00 zł
8 500 000,00 zł
9 700,00 zł
10 6 000,00 zł
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania
danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do
upływu terminu składania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w
załączniku nr 3 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 7 do SIWZ

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: tak

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: 16/03/2017
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 16/03/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII
IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Dział Zamówień Publicznych

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 61 700,00 zł przed
upływem terminu składania ofert.
2. Podział kwot wadium na poszczególne pakiety przedstawia się następująco:
Pakiet Wartość wadium
1 10 500,00 zł
2 4 400,00 zł
3 3 500,00 zł
4 1 000,00 zł
5 3 500,00 zł
6 20,00 zł
7 270,00 zł
8 38 000,00 zł
9 60,00 zł
10 450,00 zł
W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla
danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z
poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione.
Szczegółowe warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - do oferty każdy wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie wykluczał Wykonawcę z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 w stosunku do którego
otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513,1830 i
1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166
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OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG KRYTERIÓW
Lp. Kryterium Ranga
1. Cena 60%
2. Termin realizacji reklamacji ilościowej 20%
3. Termin dostawy leku „na ratunek” 20%
RAZEM 100 %

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2017


