
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.imw.lublin.pl 

 

Lublin: sukcesywne dostawy leków 

Numer ogłoszenia: 127457 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

zawarcia umowy ramowej 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki , ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, 

woj. lubelskie, tel. 81 7184410, faks 81 7478646. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne dostawy leków. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywne dostawy leków.5 

zadań.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. 

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

TECHNICZNYM 

 

III.2) ZALICZKI 

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 

Zezwolenie lub koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu 

konsygnacyjnego Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w 

oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły: spełnia/ nie 

spełnia 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 w/w 

ustawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły : spełnia/nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 w/w 

ustawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły : spełnia/nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 w/w 

ustawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły : spełnia/nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 w/w 

ustawy. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia według formuły : spełnia/nie spełnia 

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 obowiązek ich 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 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; 

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

1.2 Formularz ofertowy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę 

wspólną) (zgodnie z zał. nr 1). 1.3 Oświadczenie, że oferowane leki, posiadają wymagane 

prawem pozwolenie na obrót (zgodnie z załącznikiem nr 2) 1.4 Informacja o części zamówienia, 

której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (zgodnie z zał. nr 

3). 1.5 Kosztorys ofertowy - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4. 1.6 Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1.7 Pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje 

osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 1.8 Informację 

zgodnie z artykułem 91 ust. 3A ustawy prawo zamówień publicznych (dz.U. 2013 poz. 907) o 

powstaniu obowiązku podatkowego 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 umowy ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w przypadku: 1) zmiany danych 

podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 2) zmiany, o której 

mowa w § 1 ust. 5 i 6 oraz w § 2 ust. 3, 4 umowy; 3) zmiany terminu obowiązywania umowy; 4) 

sposobu konfekcjonowania; 5) zmiany kodu EAN produktu leczniczego . 2.Obniżenie ceny produktów 



leczniczych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani 

sporządzania aneksu do umowy , natomiast podwyższenie ceny może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego i wyłącznie w wyniku : a) zmiany stawki podatku VAT; b) zmianą cen urzędowych; c) 

objęcia lub usunięcia leku z wykazu leków objętych refundacją; d) zmiany decyzji refundacyjnej 

wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej: e) poziomu refundacji leku, f) zmiany zawartości 

opakowania leku, e) zmiany ceny leku będącego podstawą limitu określonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; - każdorazowa zmiana ceny produktów 

leczniczych z powodów wskazanych w punktach od a do f powyżej wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy. 3.Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny o rozpoczęciu sprzedaży promocyjnej asortymentu objętego ofertą 

przetargową W czasie trwania sprzedaży promocyjnej asortymentu objętego ofertą przetargową 

Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży Zamawiającemu tych produktów po cenach 

promocyjnych, jeśli są niższe od przetargowych, przez cały czas trwania promocji. 4.W przypadku 

braku dostępności oferowanego produktu leczniczego z przyczyn leżących po stronie producenta 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkt leczniczy zamienny po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu od niego pisemnej zgody. Cena produktu 

leczniczego zamiennego nie może być wyższa niż produktu leczniczego podanego w ofercie. 5.W 

przypadku nie zrealizowania wartości umowy określonej w § 2 w ciągu obowiązywania umowy może 

ona zostać przedłużona przez Zamawiającego do czasu wartościowego wyczerpania wielkości 

zamówienia na podstawie pisemnego aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.imw.lublin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Medycyny Wsi 

im. W. Chodźki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 

godzina 10:00, miejsce: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin. 

Kancelaria. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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: 1 NAZWA: Zadanie 1. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. 



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95 

2. Termin dostaw cząstkowych - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95 

2. Termin dostaw cząstkowych - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95 

2. Termin dostaw cząstkowych - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 4. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



1. Cena - 95 

2. Termin dostaw cząstkowych - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 5. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 95 

2. Termin dostaw cząstkowych - 5 


