Dz.U./S S42
01/03/2016
69158-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69158-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Szczepionki
2016/S 042-069158
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
ul. Zamiany 13
Punkt kontaktowy: jw.
Osoba do kontaktów: Paweł Kurek
02-786 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226416759
E-mail: biuro@zozursynow.pl
Faks: +48 226415214
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozursynow.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: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup szczepionek.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL,PL127
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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
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy szczepionek.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

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

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zakup szczepionek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy będzie dostarczany bezpośrednio do
placówek Zamawiającego, każdorazowo przez niego wskazanych. Placówki Zamawiającego mieszczą się w
Warszawie przy ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowa 12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zakup szczepionek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy będzie dostarczany bezpośrednio do
placówek Zamawiającego, każdorazowo przez niego wskazanych. Placówki Zamawiającego mieszczą się w
Warszawie przy ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowa 12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33651600
3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zakup szczepionek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy będzie dostarczany bezpośrednio do
placówek Zamawiającego, każdorazowo przez niego wskazanych. Placówki Zamawiającego mieszczą się w
Warszawie przy ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowa 12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zakup szczepionek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy będzie dostarczany bezpośrednio do
placówek Zamawiającego, każdorazowo przez niego wskazanych. Placówki Zamawiającego mieszczą się w
Warszawie przy ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowa 12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zakup szczepionek
1)
Krótki opis
Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot umowy będzie dostarczany bezpośrednio do
placówek Zamawiającego, każdorazowo przez niego wskazanych. Placówki Zamawiającego mieszczą się w
Warszawie przy ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5, ul. Romera 4, ul. Kajakowa 12.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33651600

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości pakiet I 18 370 PLN, pakiet II 11 500 PLN,
pakiet III 8 200 PLN, pakiet IV 300 PLN, pakiet V 130 PLN.

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

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: W celu potwierdzenia posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca powinien wykazać, że posiada
koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia posiadania
wiedzy i doświadczenia należy złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) wykaz głównych dostaw, wykonanych lub wykonywanych 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 lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i
doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej dwie dostawy na rzecz zakładów służby
zdrowia w zakresie dostaw szczepionek, każda o wartości nie mniejszej niż wartość podana w poniższej, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, podając ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dowody
(poświadczenie lub jeżeli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy), potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie.
Minimalna wartość pojedynczej dostawy w PLN:
Pakiet nr 1 – 245 000
Pakiet n r 2 – 153 000
Pakiet nr 3 – 109 000
Pakiet nr 4 – 4 100
Pakiet nr 5 – 1 800.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Termin dostawy. Waga 5

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:
SPZOZ.U.147/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.4.2016 - 08:30

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: 7.4.2016 - 8:45
Miejscowość:
02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, Sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587777
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VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach wynikających z
art. 182 ust. 1–4 ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych dla postępowania o wartości zamówienia,
która jest równa lub większa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.

VI.4.3)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.2.2016
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