
Ełk: dostawa leków oraz środków farmaceutycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, 
tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków oraz środków farmaceutycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa do siedziby Zamawiającego leków, środków farmaceutycznych w asortymencie i ilościach określonych w 
załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje 6 pakietów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.25.10-5, 33.69.22.10-2, 33.65.16.66-2.
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: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
• Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wadium w rozbiciu na następujące nr 

pakietów wynosi: 1.450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 00/100) 2.70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt zł 
00/100) 3.240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści zł 00/100) 4.1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100) 
5.35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć zł 00/100) 6. 600,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100).

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
• Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale V pkt.1.pkt 2) SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech 

lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające 
rodzajem (Za odpowiadające rodzajem uznaje się tożsame lub podobne dostawy leków oraz środków 
farmaceutycznych) i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto 
nie mniejszej niż 50 % złożonej oferty na każdy pakiet. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
referencji potwierdzających należyte wykonanie (wypełnić Załącznik nr 4: Formularz dostaw) 
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale V pkt.1 pkt 3) SIWZ.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 5).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 5).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 5).
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
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• 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;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub  ciągłych również  wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• 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
Oświadczenie,  iż  wszystkie  środki  farmaceutyczne  będące  przedmiotem  zamówienia  są  w  Polsce 
zarejestrowane, posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania - zgodnie z Ustawą Prawo 
Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Uzupełnione formularze: 1.Załącznik nr 3: Wzór oferty 2.Załącznik nr 4: Formularz dostaw 3.Załącznik nr 5: 
Oświadczenie art.22, art.24

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
1.Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego; b) w 
przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają 
możliwość dostarczania odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej samej postaci i dawce przy 
zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; c) zmiany stawki 
podatku VAT przy zachowaniu niezmiennej ceny netto, d) zmiany ceny w wyniku decyzji refundacyjnej (tylko 
obniżenie ceny). e)obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego produktu leczniczego w przypadku nabywania od 
podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga 
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aneksu do Umowy, f) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany 
produkt leczniczy, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia 
obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy, 2.Zmiany cen o których 
mowa w ustępie 1 ppkt e) i f) nie wymagają aneksu do umowy. 3.W przypadku zmiany umowy z przyczyn 
wymienionych w ust. 1 ppkt a)-d) strony zawierają aneks w formie pisemnej. 4.Aneks zostanie sporządzony przez 
Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego 
treścią. 5.Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 6. W trakcie trwania 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o okresowych obniżkach cen leków objętych 
umową, nie podlegających ustawie o refundacji leków oraz umożliwić Zamawiającemu zakup leku po niższej cenie 
(np.promocje cenowe, obniżenie ceny przez producenta, itp.).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., 
ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pok. 027A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 
godzina 10:30, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pok. 504 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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: 6 NAZWA: Pakiet 6 - szczepionki - okres trwania do 15.12.2014r., pozostałe części od 1-5 do 
30.06.2015r..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szczepionka przeciw grypie.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.60-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

DATA PUBLIKACJI W BZP: 05.08.2014
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