SPECYFIKACJA
WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamawiającego:
Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie

Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Bytomska 22,
42 – 606 Tarnowskie Góry

Adres strony internetowej
www.kamilianie.eu

Oznaczenie sprawy
05/2018

Przedmiot zamówienia
dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków – 2 części.

Tryb udzielenia zamówienia
Zaproszenie do składania ofert na zasadach określonych w treści
niniejszej specyfikacji warunków wykonania zamówienia, zgodnie
z treścią art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny.
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Dział I
opis przed miotu zamówienia
1.
2.

3.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leków – 2 części.
Opis oraz szacunkowa liczba zamawianych produktów leczniczych w okresie realizacji umowy zawartej
w wyniku zakończenia przedmiotowego postępowania, tj. w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, wskazana została w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zakupu mniejszej niż szacunkowa liczby leków
w przypadku wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia
niniejszego postępowania. Zamawiający nie poniesienie z uwagi na zmiany, o których mowa wyżej,
żadnych niekorzystnych konsekwencji.
Termin ważności zaoferowanych wyrobów medycznych winien być określony na opakowaniu (zgodnie
z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań
dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki) i nie może być krótszy niż 12
miesięcy licząc od dnia dostawy do odbiorcy docelowego.
Dział II
termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. dostawy leków
w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem
przekazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i w terminie przez niego określonym,
do niżej wskazanych lokalizacji:
a) Szpital Św. Kamila, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry,
b) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze, ul. Pawła Dubiela 10, 41-800 Zabrze,
c) Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze, ul. Jurajska 36, 32-329 Hutki.
3. Wykonawca winien wykonać dostawę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od chwili złożenia
zamówienia z wyjątkiem dostaw „na cito”, które winny być zrealizowane w terminie nie dłuższym
niż 3 godziny licząc od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane w dni powszednie
w godzinach 8 – 15.
4. Wraz z dostawą Wykonawca winien dostarczyć fakturę. W przypadku niezgodności odebranego
zamówienia z treścią faktury przedstawiciel Zamawiającego zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i zażąda
korekty wystawionego dokumentu. Na życzenie Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi na
kopii faktury przyjęcie dostawy.
5. W trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku zakończenia niniejszego postępowania Wykonawca
zobowiązuje się do nie podwyższania ceny zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
6. Płatność za wykonane dostawy będzie realizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
określającej w szczególności oznaczenie przedmiotu zamówienia, liczbę dostarczonych produktów
leczniczych, cenę jednostkową, wartość, miejsce dokonania dostawy. Termin płatności nie przekroczy 30 dni
licząc od dnia wykonania dostawy i przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
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Dział III
wymagane warunki udziału w przetargu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.

posiadania uprawnień bądź właściwych zezwoleń do prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot
zamówienia,
warunek:
Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej wydane przez właściwy organ.
2. posiadania doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia,
warunek:
Wykonawca zrealizował co najmniej trzy dostawy, których przedmiotem była dostawa produktów
leczniczych o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł. brutto rocznie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały
wykonane należycie (referencje).
3. znajdowania się sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na właściwą realizację zamówienia,
warunek:
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz
składek na rzecz Urzędu Skarbowego,
warunek:
Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, opiewająca na kwotę co najmniej 500 000 zł.
2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wskazane wymagania:
warunek:
winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
3. Za spełniającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże,
na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wskazanych w treści działu IV, iż spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie
wykluczony z możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie, o czym zostanie niezwłocznie
poinformowany w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dział IV
wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu
1. Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez
właściwy organ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszej specyfikacji warunków wykonania zamówienia.
3. Wykaz wykonanych dostaw – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków
wykonania zamówienia, do wykazu winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wskazanych w wykazie dostawy (referencje).
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4. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
opiewająca na kwotę określoną w Dziale IV pkt 8 niniejszej specyfikacji.
8. oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
na terytorium Polski wydane w procedurze narodowej przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w procedurze
centralnej przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
w powyższym zakresie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowego dokumentu.
Dział V
informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonaw cami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1 . Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego winna być
oznaczona numerem sprawy, tj. 05/2018.
2 . Korespondencję należy kierować na adres: m.gasior@kamilianie.eu. Zamawiający informuje, iż nie udziela
informacji w innej formie niż za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania, bez wskazywania źródła
zapytania, zostaną zamieszczone wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Zamawiającego.
Bez odpowiedzi pozostaną pytania niezwiązane z przedmiotem zamówienia oraz w oczywisty sposób
bezzasadne.
Dział VI
zmiana treści s pecyfikacji, zamknięcie przetarg u, informa cja o wynika ch
1 . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej specyfikacji oraz ogłoszenia o zamówieniu
w każdym czasie, nie później jednak niż 2 dni robocze przed dniem upływu terminu składania ofert.
Informacja o treści i zakresie dokonanych zmian zostanie każdorazowo zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
2 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego przetargu bez podania przyczyn w każdym
czasie przed dniem przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wykonawcom nie przysługują w związku
z zamknięciem niniejszego postępowania żadne roszczenia względem Zamawiającego.
3 . Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach niniejszego postępowania
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który zostanie wskazany przez Wykonawców w treści
złożonych ofert.
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Dział VII
termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą w terminie 30 dni licząc od dnia upływu terminu składnia ofert.
2. W terminie związania ofertą Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach wskazanych
w treści złożonej przez niego oferty.
Dział VIII
opis sposobu przygotow ania ofert
1.
2.
3.
4.

Oferta winna zostać złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na co najmniej jedną część zamówienia.
Oferta winna zostać złożona na druku o treści tożsamej z treścią formularza „oferta” załączonego
do niniejszej specyfikacji warunków wykonania zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć
wypełniony załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji w formie papierowej i w pliku w formacie „xls” na płycie
CD w zakresie części, których oferta dotyczy.
5. Oferta winna zawierać wszelkie oświadczenia i dokumenty wskazane w treści Działu IV niniejszej specyfikacji
warunków wykonania zamówienia.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z formą reprezentacji wynikającą z treści właściwego dokumentu rejestracyjnego bądź na podstawie
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
7. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
9. Dokumenty sporządzone w językach obcych winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu – Wykonawcy
ponoszą wszystkie niezbędne koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć
zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.
Dział IX
miejsce oraz termin składania i otw arcia ofert
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej w terminie do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10:00.
2. Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - skan dokumentów - na adres:
m.gasior@kamilianie.eu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie pisemnej.
3. O wynikach przeprowadzonego postępowania Zamawiający poinformuję Wykonawców, którzy złożyli
oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w treści złożonej oferty.
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Dział X
opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca obliczając cenę oferty winien wziąć pod uwagę wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszt zakupu, transportu i rozładowania przedmiotu zamówienia, a także
wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne.
2. Stawka podatku od towarów i usług VAT winna zostać określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Wszelkie rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.
Dział XI
opis kry teriów wyboru ofert, spos ób oceny ofert
1. Oferty zostaną ocenione, w zakresie każdej z części zamówienia, na podstawie niżej wskazanego kryterium
oceny ofert:
ceny brutto za realizację zamówienia w zakresie ocenianej części zamówienia, zgodnie z niżej określonym
algorytmem matematycznym (wartość kryterium – 100%):
wartość procentowa = (C min/C b) x 100,
gdzie:

C min – najniższa cena spośród ocenianych ofert,
C b – cena oferty badanej.

Do wyliczenia wartości procentowej zostanie przyjęta zawarta w formularzu „oferta” łączna cena brutto
w zakresie ocenianej części zamówienia, która winna zostać wskazana z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
2. Punkty procentowe uzyskane przez każdą ze składanych ofert w zakresie wyżej wskazanego kryterium
oceny ofert zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą w zakresie danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów procentowych dla wyżej wskazanego kryterium oceny ofert.
4. Ocenie nie będą podlegać oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Dział XII
informacja o formalności ach jakie pow inny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia
1.
2.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca zostanie wezwany do zawarcia umowy w terminie nie
dłuższym niż określony termin związania ofertą.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez Niego określonym. O terminie
zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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Dział XIII
wzór umowy
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z treścią załącznika
nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Tarnowskie Góry, dnia 16.05.2018 r.

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

formularz „oferta”,
opis przedmiotu zamówienia,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
wzór wykazu wykonanych dostaw,
wzór umowy.

o. dr Mirosław Szwajnoch
Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym
Ojcowie Kamilianie
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