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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikolaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Adres pocztowy: ul. Rakowska 15
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Nurkowska
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Tel.: +48 446480300
Faks: +48 446480302
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sprzedaż i dostarczenie leków, preparatów do żywienia, płynów infuzyjnych i leków do programów lekowych
Numer referencyjny: 32/ZPN/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sprzedaż i dostarczenie leków, preparatów do żywienia, płynów
infuzyjnych i leków do programów lekowych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku nr 1 do SIWZ.
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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 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do
SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Sprzedaż i dostarczenie leków – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do
SIWZ.
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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków – Enoxaparina amp-strzyk – dokładny opis przedmiotu zamówienia
zamieszczono wzałączniku nr 1.

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: 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

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków – dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono wzałączniku nr 1.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Kwas traneksamowy roztwór do wstrzykiwań- dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
załączniku Nr 1 do SIWZ.
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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Adalimumab 40 mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Golimumab 50 mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Rytuksymab 500mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Tocilizumab - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków -Infliksymab 100 mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 11
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Ranibizumab - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 12
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - "Alibercept roztwór do wstrzykiwań - dokładny opis przedmiotu zamówienia
zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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
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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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 13
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Sekukinumab 150mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 14
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Ustekinumab roztwór do wstrzykiwań - dokładny opis przedmiotu zamówienia
zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 15
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Baricytynib 4 mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 9
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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 16
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - Vedolizumab 300mg - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr 1 do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 17
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000 Produkty farmaceutyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie preparatów do żywienia - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w
Załączniku Nr do SIWZ.

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: 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

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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 18
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do
SIWZ.

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: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) cena 60 %;
2) termin dostawy 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet 19
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4)

Opis zamówienia:
Sprzedaż i dostarczenie leków - dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do
SIWZ.

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: 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

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada zezwolenie (koncesję) na wyrób i/
lubsprzedaż środków farmaceutycznych.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji 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:
Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest koniecznością uniknięcia negatywnych
konsekwencji w postaci braku wyboru Wykonawcy przed upływem obecnie obowiązującej 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: 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: 11/09/2020
Czas lokalny: 09:45

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 10:00

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:
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
ocenionajako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
24aa ustawyPzp).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust.
5 pkt1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: aktualne na dzień
składaniaofert oświadczenie w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(JEDZ) – załącznik nr 2. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisemelektronicznym.
W celu wstępnego wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, należy
złożyćwraz z ofertą: oświadczenie, że oferowane leki posiadają wymagane przepisami Ustawy z dnia 6.9.2001
Prawofarmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 późn. zm.) właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
naterenie Polski wydane przez uprawniony organ – załącznik nr 3.
Pozostałe dokumenty:
— załącznik nr 1 – oferta cenowa,
— pełnomocnictwo do podpisywania oferty – jeśli dotyczy
— dowód wpłaty wadium lub oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (dotyczy
wadiumwnoszonego w innych formach niż pieniężna),
— oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ,
— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5.
Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:
— odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS,
— aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21ustawy Pzp,
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne,
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne,
— zezwolenie (koncesję) na wyrób i/lub sprzedaż środków farmaceutycznych.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na całość zamówienia w łącznej wysokości: 45 250,00 PLN
(słownie:czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt PLN) lub odpowiednio do oferowanych pakietów
w następujących kwotach: Pakiet 1 - 1 513,00; Pakiet 2 - 2 200,00: Pakiet 3 - 1 974,00; Pakiet 4 - 515,00;
Pakiet 5 - 99,00; Pakiet 6 - 3 166,00: Pakiet 7 - 1 213,00: Pakiet 8 - 392,00: Pakiet 9 - 1 115,00: Pakiet 10 2 307,00: Pakiet 11 - 5 666,00: Pakiet 12 - 2 787,00: Pakiet 13 - 1 567,00: Pakiet 14 - 3 894,00:, Pakiet 15 330,00: Pakiet 16 - 3 790,00: Pakiet 17 - 2 501,00: Pakiet 18 - 3 885,00; Pakiet 19 - 6 336,00. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej
ilenarczyk@szpital-piotrkow.pl .
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2020

