Choszczno: Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi
sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym
Numer ogłoszenia: 179886 - 2009; data zamieszczenia: 05.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą
szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom
płciowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup wraz z dostawą 345 dawek szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy,
rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym dla 115 osób w schemacie
trójdawkowym. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaŜ i dostawę ww. szczepionki.
Dostarczone szczepionki będą zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do obrotu medycznego
na terenie Polski - z datą waŜności szczepionki nie krótszą niŜ 1 rok od dnia podpisania
umowy. Wykonawca udokumentuje dopuszczenie produktu leczniczego na polski rynek oraz
sporządzi dokumentację dotyczącą przeprowadzonego zakupu, transportu oraz dostawy w
ramach zamówienia szczepionek, którą przekaŜe zamawiającemu wraz z fakturą za
wykonanie zamówienia. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7
kwietnia 2004 r. § 1, ust. 2 pkt 6 pod dokumentami, o których mowa w wyŜej powołanym
punkcie rozumie się: - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP (art. 3, ust. 1
ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze
zmianami) lub - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez
radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską ( art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r.
Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami). Dokumenty
wystawione w innym języku niŜ polski wymagają tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza
przysięgłego. Do potwierdzenia z kopią dokumentu. Ww. dokumenty muszą posiadać termin
waŜności obejmujący cały okres realizacji zamówienia oraz zgodnie z czasem podania
minimum 3 dawek szczepionki. Miejscem dostawy szczepionki będzie: N ZOZ Laboratorium
Analityki Medycznej Przy WieŜy ul. Niedziałkowskiego 2B 73-200 Choszczno Zamawiający
nie wyraŜa zgody na powierzenie zamówienia podwykonawcom..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium w
wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Gwarancja ubezpieczeniowa,
gwarancja bankowa i poręczenie złoŜone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres
waŜności nie krótszy niŜ okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z
postępowania. 2. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art.
45 ust. 6 ustawy pzp. 3. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie
odrzucona z postępowania bez rozpatrywania. Informacje dodatkowe: 1) wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie
pienięŜnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego, 2) wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na
rachunek Zamawiającego GBS o/Choszczno, Nr rachunku 40 8359 0005 0028 9098 2000
0003, 3) oryginał wadium wniesionego w innej formie niŜ pienięŜna moŜna zdeponować w
siedzibie Zamawiającego w pokoju 33 (III piętro) lub dołączyć do oferty, 4) wadium będzie
zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46, ust. 1 i 2 ustawy pzp. W
przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesione w innej formie - zostanie zwrócone
zgodnie z zapisem, np. w gwarancji, 5) wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 6) Zamawiający Ŝąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie
art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy pzp, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu
uniewaŜniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami jeŜeli Wykonawca : A) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy pzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po
jego stronie. B) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia naleŜytego wyko¬nania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 8) Wadium

wniesione w innej formie niŜ pieniądz, winno zabezpieczać roszczenia zamawiającego w
sytuacjach opisanych w punkcie 7.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy pzp: 1) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 5A. Szczegółowy
warunek Zamawiającego: Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, iŜ
oferowany produkt leczniczy spełnia wymogi dopuszczające go do stosowania na
polskim rynku. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i
dokumenty złoŜone przez Wykonawców, wymienione w punkcie 6 na zasadzie
(spełnia-nie spełnia)..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z
art. 26 ust. 1 i 2 ustawy pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w
punkcie 5 SIWZ naleŜy złoŜyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych
w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
oferty, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzające, Ŝe profil działania
Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia) oraz, wskazujące osoby
upowaŜnione do dokonywania czynności prawnych, wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 2 do oferty, 3) zaświadczenia wystawione przez odpowiednią instytucję
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - dokumenty te będą stanowić załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do oferty, 4), Wykonawca
udokumentuje rejestrację i dopuszczenie produktu leczniczego na polski rynek z datą
waŜności szczepionki nie krótszą niŜ 1 rok od dnia podpisania umowy. 5) Zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. § 1, ust. 2 pkt 6
pod dokumentami, o których mowa w wyŜej powołanym punkcie rozumie się: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP (art. 3, ust. 1 ustawy z dnia
6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami)
lub - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez radę
Unii Europejskiej lub Komisję Europejską ( art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r.
Prawo farmaceutyczne - Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami). Dokumenty
wystawione w innym języku niŜ polski wymagają tłumaczenia sporządzonego przez
tłumacza przysięgłego. Do potwierdzenia z kopią dokumentu. Ww. dokumenty muszą

posiadać termin waŜności obejmujący cały okres realizacji zamówienia oraz zgodnie z
czasem podania minimum 3 dawek szczepionki. Oferta składana przez dwa lub więcej
podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: 1) zawierać
pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy. Z
pełnomocnictwa powinna wynikać wola Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu
Cywilnego (zapis dotyczy równieŜ podmiotów występujących wspólnie w formie
spółki cywilnej). 2) zawierać dokumenty wymienione w punkcie 6 A ppkt 1, 2, 3, 4 i 5
SIWZ od kaŜdego podmiotu, 3) musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie
wszystkie strony, 4) oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, winna
wskazywać adres Wykonawcy lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie
kierował korespondencję w sprawie zamówienia publicznego, 5) podmioty
gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia. 6) JeŜeli oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty
zgodnie z przepisami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz.
605 z późniejszymi zmianami)..
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

