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Dostawy - 513255-2017

21/12/2017    S245    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne

2017/S 245-513255

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z o.o. 
pl 
ul. Mehoffera 72/74 
Punkt kontaktowy: Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Spółka z o.o., ul. Szubińska 4, 01-
958 Warszawa 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Markocka 
03-131 Warszawa 
Polska 
Tel.: +48 228110688-271 
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl 
Faks: +48 228111864
Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.scol.warszawa.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: www.scol.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu

konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod

adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. 
ul. Szubińska 4 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Karczewska 
01-958 Warszawa 
Polska 
Tel.: +48 796940780 
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego 
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie 
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
nie 

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów Zakładów Stołecznego
Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy

lub świadczenia usług

Dostawy 
Kod NUTS PL91

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Dostawa produktów leczniczych na
potrzeby pacjentów Zakładów SCOL Sp. z o. o. - lek przeciwkrzepliwy Pradaxa”. 
3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych/zamiennych przy
zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez
zamawiającego przedmiot zamówienia. Pod pojęciem leków zamiennych rozumie się
produkty lecznicze odpowiadające definicji określenia oryginalnego produktu
leczącego zawartej w ustawie z dnia 6.9.2001r. Prawo Farmaceutyczne. 
3.2 Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na lek równoważny w innych
opakowaniach handlowych niż umieszczone w SIWZ po odpowiednim przeliczeniu
ilości opakowań jakie zamawiający określił w SIWZ do pełnych w górę. 
3.3 Zamawiający wymaga, aby opakowania jednostkowe produktów leczniczych nie
były większe niż 100 jednostek (tzn. tabletek, kapsułek, ampułek) w pojedynczym
opakowaniu zbiorczym leku. Wymóg ten nie dotyczy aerozoli i ilości dawek w nich
zawartych. 
3.4 Przedmiotowe dostawy powinny zawierać świadectwo i certyfikaty dopuszczenia
do stosowania w Polsce na żądanie zamawiającego. 
3.5 Na każdym opakowaniu winny znajdować się data produkcji i ważności leku. 
3.6 Dostawa leków odbywać się będzie transportem Wykonawcy wraz z wniesieniem
w miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie ze złożonym zamówieniem. 
3.7 Na każdym opakowaniu winny znajdować się data produkcji i ważności leku-
okres przydatności nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby
zamawiającego. 
3.8 Zamawiający dopuszcza zmiany planowej ilości produktów leczniczych. 
Określone w Załączniku nr 2 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od
ilości przyjętych pacjentów/pensjonariuszy, posiadanych środków finansowych oraz
treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Zamawiający dopuszcza zmiany cen jedynie w przypadku zmiany stawek VAT. 
Nazwy międzynarodowe, postać, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określa
formularz asortymentowo - cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie 
II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wysokość wadium. 
Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w
wysokości: 500,00 zł. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 
3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz
poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.
Dokument wadialny powinien być wystawiony na zamawiającego, mieć formę
oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego. 
4. Konto zamawiającego: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 
Z podaniem tytułu: „wadium: Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów SCOL. -
nr post. SCOL/1559 /2017. 
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane
niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana: 
8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 
8.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
8.3 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie
określone w treści gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu. 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do

odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone

zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
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Sekcja IV: Procedura

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego
produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi, wydane przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego. 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu
potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia Wykonawca załącza opłaconą polisę lub jej potwierdzoną kserokopię, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości 12 000 00
PLN (brutto. 
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie załączonych do oferty
dokumentów. 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub
wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną
dostawę produktów odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie będącej
przedmiotem zamówienia. Poprzez zamówienie o charakterze i złożoności
porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć: realizację dostawy o
wartości nie mniejszej niż 12 000,00 PLN (brutto): 
W przypadku składania oferty na większą ilość pakietów- wykaz wykonanych usług
łącznie. 

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta 
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena 
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SCOL/1559/2017 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu

opisowego
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do
dokumentów: 26.12.2017 - 08:00 
Dokumenty odpłatne: nie 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7.2.2018 - 10:30 
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym

kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

polski. 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 7.2.2018 - 11:00 
Miejscowość:
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp.z o.o. ul. Szubińska 4, 01-958
Warszawa
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy,
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach i
warunkach określonych 
W niniejszej Umowie, która może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: 
1) zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia
zgodnie 
Z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi. 
2) zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu; 
3) obniżenia ceny netto. 
2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 mogą być: 
1) modyfikacja lub udoskonalenie wprowadzonego produktu przez wykonawcę; 
2) przejściowy brak przedmiotu umowy, który jest spowodowany zaprzestaniem jego
produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu
umowy zamiennego 
O parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy; 
3) zmiana organizacyjna leżąca po stronie zamawiającego; 
4) konieczność prawidłowej realizacji przez zamawiającego zadań polegających 
Na wykonywaniu świadczeń działalności statutowej; 
5) konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości udzielanych świadczeń
medycznych wykonywanych przez Zamawiającego; 
6) konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości działalności statutowej
zamawiającego; 
7) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa; 
8) konieczność uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa; 
9) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku zamawiającemu. 
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy 
W stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej: 
1) W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
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wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
2) W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców; 
3) Zmiany terminu wykonania zamówienia tj. 
a) w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy przewiduje się
przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu, 
b) W przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty brutto umowy uważa się, iż
umowa przestaje obowiązywać, 
4) Zmian ilościowych w zapotrzebowaniach zamawiającego dotyczących
poszczególnych pozycji przedmiotu umowy (w tym przypadku zamawiający
przewiduje możliwość zmian ilościowych w tych pozycjach pod warunkiem, że
maksymalna wartość brutto zobowiązania Zamawiającego nie ulegnie
zwiększeniu),przy czym wartość zmiany nie może przekraczać 50 % wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
5) Zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie
można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla
Zamawiającego, przy czym zmiany te nie mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia
należnego wykonawcy. 
6) Jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć
itp.)możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy. 
7) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie
przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie
doprowadzonych rozwiązań prawnych. 
4. Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody zamawiającego oraz sporządzenia
stosownego aneksu. 

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul, Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul, Postępu 17 a 
02-676 Warszawa 
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.12.2017 
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