POSTĘPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/
“Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy ”

ZATWIERDZAM
Kierownik SGZOZ w Jasienicy
Jan Matuszek
Jasienica, 02 grudnia 2016r.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845
znak postępowania: SGZOZ/1/2016

I.

Informacje o Zamawiającym.

Nazwa i adres Zamawiającego: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
43-385 Jasienica 845
strona internetowa: www.sgzozjasienica.pl;
Numer telefonu/faksu : (33) 815-32-83
REGON: 072140535; NIP: 937-217-41-78
e-mail: sgzozjasienica@wp.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nie podlegającego
przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami).
III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 10 części:
a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2
antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis
(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana – część I;
b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana – część II
c/ szczepionka przeciwko pneumokokom
poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13
serotypów – część III;
d/ szczepionka przeciwko rotawirusom zawierająca żywy atenuowany rotawirus ludzki szczepu
RIX4414 – część IV;
e/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego
wirusa WZW B - część V;
f/ szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VI;
g/ szczepionka przeciwko meningokokom z grupy A,C,W-135 oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca
życia – część VII
h/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część VIII;
i/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część IX;
j/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b,
(skoniugowana),adsorbowana - część X.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od I do X określa Załącznik 1 do
SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale
na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w
maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów
Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze
stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie
określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w
okresie trwania umowy.
4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawców
produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać

szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie
wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.
5. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – Załącznik nr
2 do SIWZ.
6.Dostawa przedmiotu zamówienia /poszczególnych części przedmiotu zamówienia/ następować
będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
7.Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia
szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split
(rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej.
8.Szczepionki objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
9.Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących
oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
1109). Szczepionki mają być dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach,
oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
10.Maksymalny termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez
Zamawiającego wynosi 2 dni robocze.
11.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33-65-16-00-4
IV. Oferty częściowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części przedmiotu zamówienia
wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część przedmiotu zamówienia.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a/ nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. Spełnienie w/w warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wymienionych w rozdziale VII.
VII.

Oświadczenia i dokumenty jakie ma załączyć do oferty Wykonawca

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1a
niniejszej specyfikacji muszą być:
a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji);
b/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- jeśli dotyczy,
c/ lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4
do niniejszej Specyfikacji);
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1b
niniejszej specyfikacji muszą być:
a/ oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zawarte w druku OFERTA,
b/ oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawarte w druku Oferta
3. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w rozdz. VII pkt 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
a) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 winny być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy z wyłączeniem zobowiązań podmiotów trzecich, które należy złożyć w
oryginale.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, to:
a)
Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII 1 b) – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)
Dokumenty, o których mowa w ppkt a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

c)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej pkt. 4a), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
d)
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że
taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
b)
Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników – zgodnie
z pkt 7 SIWZ - Inne dokumenty wymagane od Zamawiającego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki,
c)
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d)
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
złożyć dokumenty wymienione w rozdz. VII pkt 1 SIWZ lub w pkt 4 niniejszej specyfikacji - jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Uwaga 1: Wspólne złożenie dokumentów, o których wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli
dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie
w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);
e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub
innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników
konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych
przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

f)
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
Pełnomocnik pozostałych.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych rozdz.
VII pkt. 1 od a) do b).
7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a)
wypełniony „Druk Oferta” – odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia,
b)
pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w „Druku Oferta” części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca się powołuje. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt
formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami
własnymi, bez udziału podwykonawców.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem dokumentów
przedkładanych przez wykonawców na wezwanie Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca
nie posiada faksu, czy też poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pośrednictwem poczty.
2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania przesłały
informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
3. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie nr
1 niniejszej specyfikacji.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Jan Matuszek - kierownik SGZOZ w Jasienicy, tel. 33 815-32-83.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Wszelkie
pytania do treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego wyłącznie w języku polskim, odpowiedzi
na pytania również będą udzielane wyłącznie w języku polskim.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert, miejsce i termin składania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część przedmiotu zamówienia, o których
mowa w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Oferta na daną część przedmiotu zamówienia ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu. Na opakowaniu
oferty należy zamieścić następującą informację:
NADAWCA:………………………………………………..
/pełna nazwa Wykonawcy, adres, telefon, e-mail/
Samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
PRZETARG
OFERTA NA
Część nr .....................................................
„Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy ”
!!!!!!!!! Proszę nie otwierać przed 19.12.2016r. godz. 10:30
3. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcia w trakcie sesji
otwarcia ofert.

XII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - 43-385 Jasienica 845 w terminie do 19.12.2016r. do godz.
10:00.
2.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 19.12.2016r. o godz. 10:30.

XIII.Sposób obliczania ceny oferty:
1. Wykonawca określi łączną cenę ofertową realizacji danej części przedmiotu zamówienia
poprzez wskazanie w druku Oferta łącznej ceny oferty netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej
ceny brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza tj. do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi cenę jednostkową szczepionki brutto /dla danej części przedmiotu zamówienia
/w załączniku nr 1 do OFERTY/. Podana cena jednostkowa nie będzie mogła ulec zmianie w okresie
realizacji umowy i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do sukcesywnej dostawy szczepionek do
siedziby Zamawiającego, w tym m.in. koszty podatku VAT, koszty transportu do siedziby
Zamawiającego, koszty ubezpieczenia itp.
3. Cena oferty podana w druku OFERTA musi być wyrażona w złotych polskich.
XIV.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu /odpowiednio
dla danej części przedmiotu zamówienia/ jest
cena brutto oferty za przedmiot zamówienia - 100% .
Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cmin/Cb x 100 = ilość punktów
gdzie:
- Cmin –najniższa cena brutto oferty za przedmiot zamówienia
- Cb –cena brutto za przedmiot zamówienia badanej oferty
- 100 –wskaźnik stały.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
XV.Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część przedmiotu zamówienia zostanie
podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. W celu podpisania
umowy Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedłożenia na 2 dni przed podpisaniem umowy
n/w dokumentów:
- wpisu szczepionki do Rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,

- uprawnienia/np. zezwolenie, licencja/ do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
XVI.Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykaz załączników do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /w podziale na części/,
2. Wzór umowy,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
4. Oświadczenie dot. przynależności lub nie do grupy kapitałowej
5. Druk OFERTA z załącznikiem nr 1 do OFERTY

