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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375207-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Produkty farmaceutyczne
2016/S 207-375207

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Punkt kontaktowy: Dział Obsługi Szpitala, pok. 222
Osoba do kontaktów: Elżbieta Bartnik
22-400 Zamość
Polska
Tel.:  +48 846775031
E-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl 
Faks:  +48 846385145
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.com.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: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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:
Dostawa różnych produktów farmaceutycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zamojski
Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.

mailto:szpitalniepublicznyzam@wp.pl
www.szpital.com.pl
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ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
Apteka szpitalna.
Kod NUTS PL,PL31

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
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa różnych produktów farmaceutycznych których szczegółowy opis i
zakres zawarto w Załącznikach Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowo cenowy, z podziałem na 43 zadania.

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: 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:
Zamówienie dotyczy różnych produktów farmaceutycznych wyszczególnionych w 43 zadaniach.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 928 805,95 PLN

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
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
95 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 216 005,41 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis

AZACYTYDYNA 25 MG / 1ML X 1 FIOLKA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Szt. 6.
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 157 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis

Bortezomib 3,5 mg x 1 fiolka
Doxorubicina pegylowana.liposomalna 20 mg/10 ml x 1 fiolka
Bortezomib 1 mg x 1 fiolka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Poz.1-szt 2
poz.2-szt 1
poz.3-szt 500.
Szacunkowa wartość bez VAT: 231 420,90 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis

LENALIDOMID kaps. tward.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
W różnych dawkach od 1 do 70 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 606,21 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
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Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
64 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 64 686,12 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6
1) Krótki opis

Immunoglobulina.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 129 325 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zadanie nr 7
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
84 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 88 719,84 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zadanie nr 8
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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57 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 162 018,24 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Zadanie nr 9
1) Krótki opis

Anagrelide tabl. 0,5 mg x 100 caps.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
260 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 340 423,20 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zadanie nr 10
1) Krótki opis

Fludarabina subst liofiloz lub proszek do przygotowania r-ru do inj iv 50 mg x 1 fiolek.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
160.
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 932,80 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Zadanie nr 11
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
11 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 778 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
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Nazwa: Zadanie nr 12
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 228 189,12 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Zadanie nr 13
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
20 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 10 581,34 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Zadanie nr 14
1) Krótki opis

Immunoglobulina ludzka normalna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
30.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 400 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Zadanie nr 15
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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102 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 234 250,76 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Zadanie nr 16
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
68 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 205 696,50 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Zadanie nr 17
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
67 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 93 489,77 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Zadanie nr 18
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
257 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 288 816,42 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
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Nazwa: Zadanie nr 19
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
95 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 127 228,94 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Zadanie nr 20
1) Krótki opis

Albumina ludzka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 69 420 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Zadanie nr 21
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
33 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 73 427,88 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22
Nazwa: Zadanie nr 22
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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11 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 122 381,91 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23
Nazwa: Zadanie nr 23
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
33 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 158 744,26 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24
Nazwa: Zadanie nr 24
1) Krótki opis

Różne diety, odżywki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
17 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 65 298 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25
Nazwa: Zadanie nr 25
1) Krótki opis

Różne diety, odżywki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
12 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 66 388 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26
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Nazwa: Zadanie nr 26
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
376 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 466 501,53 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27
Nazwa: Zadanie nr 27
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
61 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 68 524,94 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28
Nazwa: Zadanie nr 28
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
57 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 186 571,99 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29
Nazwa: Zadanie nr 29
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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89 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 38 193,35 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30
Nazwa: Zadanie nr 30
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
48 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 602,11 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31
Nazwa: Zadanie nr 31
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
89 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 668,97 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32
Nazwa: Zadanie nr 32
1) Krótki opis

Niepegylowana Doxorubicinum.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
35 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 136 773 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33
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Nazwa: Zadanie nr 33
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 526 233,25 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34
Nazwa: Zadanie nr 34
1) Krótki opis

Środki kontrastowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 18 146,20 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35
Nazwa: Zadanie nr 35
1) Krótki opis

Cefuroximum, Cefuoximum.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
4 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 170 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36
Nazwa: Zadanie nr 36
1) Krótki opis

Ceftazidime.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 77 975 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37
Nazwa: Zadanie nr 37
1) Krótki opis

Ciprofloxacin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje asortymentowe.
Szacunkowa wartość bez VAT: 22 830 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38
Nazwa: Zadanie nr 38
1) Krótki opis

Imipenem /Cilastatin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
3000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 500 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39
Nazwa: Zadanie nr 39
1) Krótki opis

Vancomycin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2000 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 200 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40
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Nazwa: Zadanie nr 40
1) Krótki opis

Cefazolinum.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
5000szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 250 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41
Nazwa: Zadanie nr 41
1) Krótki opis

Levofloxacinum.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
3000szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 85 440 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42
Nazwa: Zadanie nr 42
1) Krótki opis

Różne leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
16 pozycji asortymentowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 593 372,76 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43
Nazwa: Zadanie nr 43
1) Krótki opis

Nilotynib 200 mg x 112 kaps. tward.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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120 op.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 634 467,20 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2017

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 218.564,00 zł., słownie: dwieście osiemnaście tysięcy
pięćset sześćdziesiąt cztery złotych, w skład którego wchodzą następujące części:
Zadanie nr 1: w wysokości: 4.320,00 zł.
Zadanie nr 2: w wysokości: 163,00 zł.
Zadanie nr 3: w wysokości: 4.628,00 zł.
Zadanie nr 4: w wysokości: 36.012,00 zł.
Zadanie nr 5: w wysokości: 1.294,00 zł.
Zadanie nr 6: w wysokości: 2.586,00 zł.
Zadanie nr 7: w wysokości: 1.774,00 zł.
Zadanie nr 8: w wysokości: 3.240,00 zł.
Zadanie nr 9: w wysokości: 6.808,00 zł.
Zadanie nr 10: w wysokości: 838,00 zł.
Zadanie nr 11: w wysokości: 35,00 zł.
Zadanie nr 12: w wysokości: 4.564,00 zł.
Zadanie nr 13: w wysokości: 211,00 zł.
Zadanie nr 14: w wysokości: 408,00 zł.
Zadanie nr 15: w wysokości: 4.685,00 zł.
Zadanie nr 16: w wysokości: 4.144,00 zł.
Zadanie nr 17: w wysokości: 1.870,00 zł.
Zadanie nr 18: w wysokości: 5.776,00 zł.
Zadanie nr 19: w wysokości: 2.544,00 zł.
Zadanie nr 20: w wysokości: 1.388,00 zł.
Zadanie nr 21: w wysokości: 1.468,00 zł.
Zadanie nr 22: w wysokości: 2.447,00 zł.
Zadanie nr 23: w wysokości: 3.175,00 zł.
Zadanie nr 24: w wysokości: 1.305,00 zł.
Zadanie nr 25: w wysokości: 1.327,00 zł.
Zadanie nr 26: w wysokości: 9.330,00 zł.
Zadanie nr 27: w wysokości: 1.370,00 zł.
Zadanie nr 28: w wysokości: 3.731,00 zł.
Zadanie nr 29: w wysokości: 764,00 zł.
Zadanie nr 30: w wysokości: 572,00 zł.
Zadanie nr 31: w wysokości: 913,00 zł.
Zadanie nr 32: w wysokości: 2.735,00 zł.
Zadanie nr 33: w wysokości: 30.524,00 zł.
Zadanie nr 34: w wysokości: 363,00 zł.
Zadanie nr 35: w wysokości: 723,00 zł.
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Zadanie nr 36: w wysokości: 1.560,00 zł.
Zadanie nr 37: w wysokości: 456,00 zł.
Zadanie nr 38: w wysokości: 1.590,00 zł.
Zadanie nr 39: w wysokości: 404,00 zł.
Zadanie nr 40: w wysokości: 285,00 zł.
Zadanie nr 41: w wysokości: 1.708,00 zł.
Zadanie nr 42: w wysokości: 31.867,00 zł.
Zadanie nr 43: w wysokości: 32.689,00 zł.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy objętego jednostkowym zamówieniem, po
otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni
licząc od dnia jej otrzymania.

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: O udział w postępowaniu mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy PZP;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Warunek spełni Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub
czynności będącej przedmiotem niniejszego postępowania tj. posiadający Zezwolenie Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny – jeśli
dotyczy
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w część V Pkt. 2 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.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowana sytuacja” o której mowa w częsci V pkt. 4 niniejszej
SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a. 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;
b. 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
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udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5;
VI.PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub są zasądził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne 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 zasądził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe;
2. który w sposób zawiniony poważanie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależnie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych środków
dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Pzp, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 Pzp z:
a. Zamawiającym;
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
c. członkami komisji przetargowej;
d. osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust.2a Pzp; chyba, że jest możliwe
zachowanie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
postępowania;
4. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejsza umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust, 1 – 4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5. będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolności
lub kare grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej;
7. wobec, którego wydano ostateczna decyzję administracyjną o naruszenie obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej
JEDZ) (załącznik numer 5 do SIWZ), sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu
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wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument, o którym
mowa w sekcji VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie, o którym mowa w sekcji VIII. 1 niniejszej SIWZ ma potwierdzić spełnienie warunków udziału
w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu składa
także jednolity dokument,, o którym mowa w sekcji VII.1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienie – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w
postepowaniu składa także jednolite dokumenty,, o którym mowa w części VII pkt.1 niniejszej SIWZ dotyczące
tych podmiotów.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualny na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:
a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającegod.
d. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny
dokument równoważny – jeśli dotyczy
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzajace, że powiązania z innym wykonawca
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie
stanowi załącznik numer 4 do SIWZ).
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7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz wykonawcy majacych
siedzibę na terytorium RPw odniesieniu do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają
dokumenty określone w paragrafie 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126)
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
części VII siwz pkt 5 ppkt a –d.
9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U z 27.07.2016 roku poz. 1126).
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt1 niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia warunku
w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

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
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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
8/PN/16

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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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
28.11.2016 - 11:30

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: 28.11.2016 - 12:00
Miejscowość:
W sali konferencyjnej, budynek administracji, II piętro w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.
ul.Peowiaków 1, 22-400 Zamość.
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
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie
przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2016


