
Konstancin-Jeziorna: Zakup i sukcesywna dostawa 
szczepionek w 6 częściach. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Warecka 15A, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 22 

756 43 10, faks 22 754 42 02. 

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: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach. Szczegółowy opis 

poszczególnych części zawiera opis przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy. 

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

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi. W przypadku 



składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden 

Wykonawca. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia tj. dostawy szczepionek o wartości zamówienia: - dla części nr 1 minimum 110 000 zł netto. - dla części nr 2 minimum 35.000 zł netto. - 

dla części nr 3 minimum 25.000 zł netto. - dla części nr 4 minimum 50.000 zł netto. - dla części nr 5 minimum 13.000 zł netto. - dla części nr 6 

minimum 3.000 zł netto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia realizacji co najmniej jednej dostawy szczepionek o wartości zamówienia równej/wyższej minimalnej najwyższej części na którą 

Wykonawca składa ofertę. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony 

warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca w przypadku złożenia oferty na jedną część zamówienia a w przypadku złożenia oferty na więcej 

niż jedną część Wykonawcy mogą spełniać łącznie 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie dotyczy 

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: 

o potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

o określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym 

informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia tj. dostawy szczepionek o wartości zamówienia: - dla części nr 1 minimum 110 000 zł netto. - dla części nr 2 minimum 35.000 zł 



netto. - dla części nr 3 minimum 25.000 zł netto. - dla części nr 4 minimum 50.000 zł netto. - dla części nr 5 minimum 13.000 zł netto. - dla 

części nr 6 minimum 3.000 zł netto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wykazać się posiadaniem 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia realizacji co najmniej jednej dostawy szczepionek o wartości zamówienia równej/wyższej minimalnej 

najwyższej części na którą Wykonawca składa ofertę. Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca w przypadku złożenia oferty na jedną część 

zamówienia a w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Wykonawcy mogą spełniać łącznie; 

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

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

o 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: 

o 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

W zakresie oferowanych produktów: - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne 

- Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. lub - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Radę Unii Europejskiej lub Komisje 

Europejską zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 ze zm. lub - Świadectwo rejestracji albo 

świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 14 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2001 r. nr 126 poz. 1382. 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1. Cena - 97 

• 2. Czas dostawy - 3 



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 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: - w zakresie ilości zamawianych szczepionek zależnie od zapotrzebowania (ilości wskazane w SIWZ 

należy traktować jako maksymalne), - w przypadku wystąpienia akcji promocyjnych u dostawcy, w zakresie szczepionek będących przedmiotem zamówienia, 

Zamawiający może skorzystać z akcji promocyjnej pod warunkiem iż będzie ona korzystniejsza od oferty Dostawcy. - przy wystąpieniu braków w dostawach 

powstałych w wyniku awarii linii produkcyjnej, wstrzymania lub wycofania produktu z rynku Zamawiający przewiduje możliwość zamiany szczepionki na środek 

jakościowo porównywalny z wymogami oferty lub lepszy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przychodniakonstancin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 05-510 

Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15a Pokój administracji.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 05-510 Konstancin Jeziorna ul. Warecka 15a Pokój administracji. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 15.01.2015. 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: . 

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: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 1. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 97 

o 2. czas dostawy - 3 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 97 

o 2. Czas dostawy - 3 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 3. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 97 

o 2. Czas dostawy - 3 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 4. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 4. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 97 

o 2. Czas dostawy - 3 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 5. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 5. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 97 

o 2. Czas dostawy - 3 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 6. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla części 6. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 97 



o 2. Czas dostawy - 3 

 


