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Wodzisław Śląski: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, środków

dezynfekcyjnych, produktów leczniczych

Numer ogłoszenia: 159572 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca , ul. Bracka 13, 44-300 

Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4537110, 4537171, faks 032 4555325.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.wscp.wodzislaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, 

środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy sprzętu jednorazowego 

użytku, środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

http://www.wscp.wodzislaw.pl/przetargi


•III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające 

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub oświadczenie braku 

konieczności posiadania ww. dokumentów - Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem; - Zezwolenie na podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu hurtowego produktami leczniczymi, wydane przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego

warunku

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego

warunku

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego

warunku

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego

warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:



•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające wymogi odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Wszystkie zaoferowane

przez wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Na potwierdzenie powyższego wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie o 

posiadaniu: 1. deklaracji zgodności CE, certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę 

notyfikowaną - dotyczy pierwszej klasy sterylnej i pierwszej z funkcją pomiarową oraz IIa, IIb, III 2. 

pozwolenia dla produktów kwalifikowanych jako produkty biobójcze, o którym mowa w ustawie o 

produktach biobójczych ustawy dnia 13 września 2002 r o produktach biobójczych ( Dz. U z 2007 nr 39

poz.252 ze zm). - aktualne na dzień składania ofert. 3. Produkty lecznicze, które są przedmiotem 

zamówienia muszą być wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do 

obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania w trakcie trwania postępowania 



przez wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do złożenia próbek oraz katalogów 

oferowanych produktów w celu oceny zgodności produktów z wymaganiami Zamawiającego. Próbki 

zostaną zużyte i nie podlegają zwrotowi.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1. Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie 

niezmienność cen za wyjątkiem: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana wartości umowy 

następuje z dniem wejścia w życie zmienionej stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i 

cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna); b) zmiany wartości umowy, z zastrzeżeniem, że jest ona 

korzystna dla Zamawiającego, tj: np. obniżenie cen; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych ( Dz. U. Nr 122 poz. 696 z poz. zmianami) d) w sytuacji, gdy zaoferowany lek znajdzie się na 

liście leków refundowanych w trakcie realizacji umowy, wówczas cena jednostkowa leku nie może 

przekroczyć maksymalnej ceny urzędowej brutto pomniejszonej o wartość zaoferowanych upustów i 

rabatów; e) korzystania z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania 

umowy z zastrzeżeniem wymaganych parametrów jakościowych dla danego specyfiku; 2. W przypadku, 

kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen leków objętych umową dopuszczają możliwość

rozwiązania umowy w całości lub w spornej części.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wscp.wodzislaw.pl/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WSCP ul.Bracka 13,44-

300 Wodzisław Śl..



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 

godzina 13:30, miejsce: WSCP ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śl. - Sekretariat Dyrekcji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filgrastim, roztwór do 

wstrzykiwań lub infuzji 48 mln j/0,5 ml,.

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2015.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Glucosum inj. 40%, Glucosum 

10%, Glucosum 5% - itd..

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2016.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aqua pro inj. 500 ml, Glucosum 

10%, Glucosum 5%, Glucosum 5% - itd..

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2016.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Niskopieniący detergent, 

zawierający enzymy proteolityczne i lipolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko, 

służący do mycia instrumentów medycznych, narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją 

lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu, łagodny w działaniu, łatwy do spłukania. 

Przystosowany do mycia ręcznego. Stosowany w stężeniu 0,8%. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.



•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.01.2015.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

•1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aspiracyjno - próżniowy system 

do pobierania krwi wykonany z tworzywa sztucznego.

•2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

•3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.

•4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


