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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594299-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Produkty farmaceutyczne
2019/S 242-594299

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
Krajowy numer identyfikacyjny: 022/20/2019
Adres pocztowy: ul. św. Floriana 12
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 85-030
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
E-mail: t.chmielewski@wsoz.pl 
Tel.:  +48 523255654
Faks:  +48 523255664
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wsoz.pl
Adres profilu nabywcy: www.wsoz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wsoz.pl
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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

mailto:t.chmielewski@wsoz.pl
www.wsoz.pl
www.wsoz.pl
www.wsoz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego produktów leczniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz rodzaj zamawianych produktów podany jest szczegółowo
w załączniku nr 3 do SIWZ.
Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze (96 godzin). Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 wyodrębnione części (pakiety).
Zamawiający dopuszcza więc możliwość składania ofert częściowych.
Każdy wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne pakiety.
Każdy pakiet rozpatrywany będzie odrębnie.

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:
Produkty lecznicze I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz ul. św. Floriana 12, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Glecaprevir + pibrentasvir. Op. – 84 szt. tabl. powl. 100 mg + 40 mg – 300 op.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres stałości ceny / Waga: 37
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji dostawy / Waga: 3

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Wadium dla tego pakietu wynosi 35 000,00 PLN.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz ul. św. Floriana 12, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Lamiwudyna 100 mg x 28 tabl. – 900 op.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres stałości ceny / Waga: 37
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji dostawy / Waga: 3

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Wadium dla tego pakietu wynosi 1 000,00 PLN.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz ul. św. Floriana 12, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Ribavirinum 200 mg. 140 kaps. twarde – 100 op.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres stałości ceny / Waga: 37
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji dostawy / Waga: 3

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Wadium dla tego pakietu wynosi 1 500,00 PLN.

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:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie
obrotu środkami farmaceutycznymi.

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:
Warunki realizacji umowy szczegółowo określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik 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
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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: 22/01/2020
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza, Bydgoszcz, ul. św. Floriana 12, bud. B,
pok. 102, POLSKA.

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. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały podane w SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
4. Stosownie do treści art. 10a ust. 1 Pzp, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w
przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w
art. 2 pkt 17 Pzp.
5. Z uwagi na powyższe, złożenie oferty [wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (zwanym
dalej jednolitym dokumentem / JEDZ), a także wymaganym od wykonawców dowodem wniesienia wadium
oraz pełnomocnictwem do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (pełnomocnictwo w formie
oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa)]
oraz jej wycofanie i zmiana odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://
miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal
(służą one wyłącznie do składania/wycofania i zmiany oferty).

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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6. System miniPortal zapewnia bezpłatną, dedykowaną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert.
7. Uwaga. Pozostała komunikacja (korespondencja) między zamawiającym a wykonawcami (w tym m.in.
wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ – pytania, wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia, informacje składane
przez wykonawcę – w tym oświadczenia i dokumenty) będzie odbywała się przy użyciu poczty elektronicznej
wykonawcy i skrzynki e-mail zamawiającego: (t.chmielewski@wsoz.pl ).
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych składających
się na ofertę (wraz z JEDZ, a także wymaganym od wykonawców dowodem wniesienia wadium oraz
pełnomocnictwem do podpisania oferty) oraz jej wycofanie i zmiana, zostały opisane w regulaminie ePUAP
oraz Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie zgodnie z
działem VI – rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2019

mailto:t.chmielewski@wsoz.pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

