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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214018-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne
2012/S 129-214018

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Miejski Murcki w Katowicach
ul. Sokołowskiego 2
Punkt kontaktowy: Szpital Miejski Murcki w Katowicach
Osoba do kontaktów: Halina Kormaniak
40-749 Katowice
POLSKA
Tel.:  +48 322556130
E-mail: zp@szpitalmurcki.pl
Faks:  +48 322556337
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalmurcki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków w rozbiciu na pakiety.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL22A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214018-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@szpitalmurcki.pl
www.szpitalmurcki.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Leki różne, psychotropowe, odurzające, neurologiczne, recepturowe, albumina, spirytus, antybiotyki, omeprazol,
garamycin, leki reumatologiczne, środki kontrastowe, paski do glukometrów, Certolizumab (Cimzia 200 mg).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne - 231 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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Leki różne - 21 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne - 12 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne - 13 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne - 79 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne -31 pozycji.
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Leki psychotropowe i odurzające
1) Krótki opis

Leki psychotropowe i odurzające.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki psychotropowe i odurzające - 24 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Leki psychotropowe
1) Krótki opis

Leki psychotropowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki psychotropowe - 8 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis

Leki różne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki różne - 18 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Leki neurologiczne
1) Krótki opis

Leki neurologiczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki neurologiczne - 4 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Albumina
1) Krótki opis

Albumina.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Albumina - 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Leki recepturowe
1) Krótki opis

Leki recepturowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki recepturowe - 24 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Spirytus
1) Krótki opis

Spirytus.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Spirytus - 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Antybiotyki
1) Krótki opis

Antybiotyki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Antybiotyki - 4 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 15
Nazwa: Omeprazol
1) Krótki opis

Omeprazol.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Omeprazol 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Garamycin
1) Krótki opis

Garamycin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Garamycin - 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Leki reumatologiczne
1) Krótki opis

Leki reumatologiczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Leki reumatologiczne - 2 pozycje.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Środki kontrastowe
1) Krótki opis

Środki kontrastowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Środki kontrastowe - 5 pozycji.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
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Nazwa: Paski do glukometrów
1) Krótki opis

Paski do glukometrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Paki do glukometrów - 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Certolizumab (Cimzia 200 mg)
1) Krótki opis

Certolizumab (Cimzia 200 mg).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Certolizumab (Cimzia 200 mg).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Odpowiednio dla poszczególnych pakietów, których dotyczy oferta:
— pakiet I - 4 660 PLN,
— pakiet II - 940 PLN,
— pakiet III - 200 PLN,
— pakiet IV - 130 PLN,
— pakiet V - 3 350 PLN,
— pakiet VI - 350 PLN,
— pakiet VII - 510 PLN,
— pakiet VIII - 110 PLN,
— pakiet IX - 1 350 PLN,
— pakiet X - 260 PLN,
— pakiet XI - 230 PLN,
— pakiet XII - 220 PLN,
— pakiet XIII - 250 PLN,
— pakiet XIV - 90 PLN,
— pakiet XV - 190 PLN,
— pakiet XVI - 250 PLN,
— pakiet XVII - 80 PLN,
— pakiet XVIII - 790 PLN,
— pakiet XIX - 200 PLN,
— pakiet XX - 11 400 PLN.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Po dostawie termin płatności min. 60 dni po otrzymaniu faktury przez zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dołączą do
oferty dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełniania tych warunków:
1. oświadczenia zgodne z wymogami art. 22, ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych - zał. nr 2 i
3;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów określonych:
1) w pkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
7. koncesje, zezwolenia lub licencje. W przypadku braku takiego obowiązku wymagane jest złożenie
stosownego oświadczenia.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w
niniejszym postępowaniu oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dołączenie do oferty:
1. informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w którym wykonawca posiada
podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu
składania ofert.
Spełnieniem warunku będzie potwierdzenie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości nie niższej niż:
— w pakiecie I - 42 000 PLN,
— w pakiecie II - 9 000 PLN,
— w pakiecie III - 1 800 PLN,
— w pakiecie IV - 1 200 PLN,
— w pakiecie V - 30 200 PLN,
— w pakiecie VI - 3 200 PLN,
— w pakiecie VII - 4 700 PLN,
— w pakiecie VIII - 1 000 PLN,
— w pakiecie IX - 12 100 PLN,
— w pakiecie X - 2 400 PLN,
— w pakiecie XI - 2 100 PLN,
— w pakiecie XII - 2 000 PLN,
— w pakiecie XIII - 2 300 PLN,
— w pakiecie XIV - 800 PLN,
— w pakiecie XV - 1 700 PLN,
— w pakiecie XVI - 2 300 PLN,
— w pakiecie XVII - 800 PLN,
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— w pakiecie XVIII - 7 100 PLN,
— w pakiecie XIX - 1 800 PLN,
— w pakiecie XX - 102 600 PLN.
W przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy potwierdzić posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż suma kwot wymaganych dla poszczególnych pakietów.
2. Wykonawca, który chce polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków składa dokumenty potwierdzające, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych innych podmiotów winien dołączyć do oferty
informację określoną w pkt 1 dotyczącą tych podmiotów.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w
niniejszym postępowaniu oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dołączenie do oferty:
1. wykazu wykonanych - wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane
należycie – zał. nr 4.
Spełnieniem warunku będzie wykazanie co najmniej jednej dostawy o wartości brutto nie niższej niż:
— w pakiecie I - 189 000 PLN,
— w pakiecie II - 38 000 PLN,
— w pakiecie III - 8 100 PLN,
— w pakiecie IV - 5 400 PLN,
— w pakiecie V - 136 000 PLN,
— w Pakiecie VI - 14 300 PLN,
— w Pakiecie VII - 21 000 PLN,
— w Pakiecie VIII - 4 600 PLN,
— w pakiecie IX - 54 500 PLN,
— w pakiecie X - 10 600 PLN,
— w pakiecie XI - 9 400 PLN,
— w pakiecie XII - 9 000 PLN,
— w pakiecie XIII - 10 000 PLN,
— w Pakiecie XIV - 3 600 PLN,
— w Pakiecie XV - 7 700 PLN,
— w Pakiecie XVI - 10 100 PLN,
— w pakiecie XVII - 3 200 PLN,
— w pakiecie XVIII - 32 000 PLN,
— w pakiecie XIX - 7 900 PLN,
— w pakiecie XX - 461 700 PLN.
2. Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
składa dokumenty potwierdzające, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
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szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
3. oświadczenie, że produkty lecznicze posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w
niniejszym postępowaniu oświadczeń lub dokumentów, wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/2490/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 25,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Zaliczenie pocztowe lub gotówka w kasie szpitala.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 13.8.2012 - 11:00
Miejscowość:



Dz.U./S S129
07/07/2012
214018-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12/12

07/07/2012 S129
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/12

Szpital Miejski Murcki w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2 - budynek Administracji, świetlica, 40-749 Katowice,
POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której jest zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 182 ustawy prawo
zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach
zamawiającego stanowiących podstawie jego wniesienia.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia na stronie internetowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 14A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2012

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

