RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
Sekcja Zamówień Publicznych,
www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl
NIP: 796-00-12-187
tel.: (48) 361-52-83, 361-52-84
REGON: 000315086
fax.: (48) 361-52-13
Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P- 57/2015

Radom, dnia 04.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej 207.000 Euro
(tablica ogłoszeń, strona internetowa)
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
Sekcja I: Zamawiający
I.1) Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny; 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, woj.
Mazowieckie; tel. + 48 48 361-52-83, 361-52-13; e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl;
Adres do korespondencji:
Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych; 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
/Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji/
Adres strony internetowej Zamawiającego: przetargi.rszs.radom.regiony.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:
Zakup i dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach programu
polityki zdrowotnej „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście
Radom na 2014 rok – kontynuacja programu zdrowotnego w latach 2015-2016” organizowany przez
Radomski Szpital Specjalistyczny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawa
II.1.3) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny- nie
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV) w ramach programu polityki zdrowotnej „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w mieście Radom na 2014 rok – kontynuacja programu zdrowotnego w latach 20152016” organizowany przez Radomski Szpital Specjalistyczny.
II.1.5) Przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających- nie
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.
- Nie dotyczy
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kod CPV: 33.65.16.00-4 szczepionki
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Czas trwania zamówienia: okres w miesiącach: 3
Sekcja III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1.) Wadium- nie dotyczy
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III.2) Zaliczki
Przewiduje się udzielanie pożyczek na poczet wykonania zamówienia- nie
III.1.3) 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
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli posiada:
- tj. posiada zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia
06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.)
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia” na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów tj. dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej
spełnia każdy z osobna.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do formularza oferty) zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają
łącznie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do formularza oferty) zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają
łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 4warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do formularza oferty) zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają
łącznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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(załącznik nr 2 do formularza oferty) zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony powyżej spełniają
łącznie.
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 ich obowiązek 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 postaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 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 ofert.
III 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przekłada oprócz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia:
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
2007r. 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 dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, należy
przedłożyć:
Inne dokumenty:
- wypełnioną specyfikacje techniczną
- Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Pełnomocnictwo do reprezentowania, jeżeli ofertę składa pełnomocnik – w oryginale
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
- formularz oferty
- formularz cenowy
III.7) ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne- Nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Tryb udzielania zamówienia
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IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia
Kryteria
Cena – 95 %
Termin dostawy cząstkowej – 5 %
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. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę
2. zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy
3. zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia
wejścia w życie danego aktu prawnego, w takim przypadku zmieni się wartość stawki
podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
IV.4) Informacje Administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
przetargi.rszs.radom.regiony.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych, 26-610 Radom; ul. Lekarska 4 piętro
III pokój nr 309
IV.4.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.12.2015 Godz. 10:00 Radomski Szpital Specjalistyczny Sekcja Zamówień Publicznych 26-610
Radom; ul. Lekarska 4 piętro III pokój nr 309
IV.4.5) Termin związania oferta
Okres w dniach: 30 dni
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających
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
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: dnia 04.12.2015 pod nr 3316962015.
Marek Pacyna
……………………….……………………
podpis osoby upoważnionej

Sporządziła: Patrycja Adach
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