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ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201
34-425 Biały Dunajec, Regon: 491984964, NIP: 7361488475
Godziny urzędowania: pn. – pt. w godz. 8.00 – 14.00
1. TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia obejmuje ZAŁĄCZNIK NR 1 do siwz.
KOD CPV: 33651600-4; 33651610-7; 33651640-6; 33651670-5; 33651680-8; 33652100-6
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA, BY MINIMALNY TERMIN WAŻNOŚCI SZCZEPIONEK BYŁ NIE
KRÓTSZY NIŻ 12 MIESIĘCY OD DATY DOSTAWY DO ZAMAWIAJĄCEGO
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie na dostawę szczepionek będzie realizowane sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od
dnia zawarcia umowy.
4. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT
CZĘŚCIOWYCH.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Pakiet nr 1: Szczepionka przeciwko pneumokokom
Pakiet nr 2: Szczepionka przeciw meningokokom grupy C
Pakiet nr 3: Szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y
Pakiet nr 4: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci
Pakiet nr 5: Szczepionki różne (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, przeciwko
Haemophilus influenzae typu B, pneumokokom, wirusowemu zapaleniu wątroby typ B (HBV),
wirusowemu zapaleniu wątroby typ A, ospie wietrznej
Pakiet nr 6: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
Pakiet nr 7: Szczepionka skojarzona, żywa, przeciwko odrze, śwince, różyczce
Pakiet nr 8: Szczepionka przeciw meningokokom typu B
Pakiet nr 9: Szczepionka przeciw rotawirusom (ludzki rotawirus)
Pakiet nr 10: Szczepionka przeciw rotawirusom (resortanty ludzko – bydlęce)
Pakiet nr 11: Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa
4.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.2 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. INFORMACJA O WALUCIE
Cena wyrażona ma być w złotych polskich, wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich.
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6. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poniesionych przez
Wykonawców.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
7.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146
i 1232), zwanej dalej ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.
7.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie
dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
7.3 Oferta – pod rygorem odrzucenia – musi być sporządzona w formie pisemnej:
napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz
powinna
być
podpisana
przez
uprawnionego/
uprawnionych
lub
upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/ przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy
organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie
oferty). W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć
do oferty upoważnienie/ pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4 W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem – „za zgodność z oryginałem”
i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 7.3 niniejszego rozdziału.
7.5 Oferta winna być sporządzona wg FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ oraz OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ.
7.6 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były zszyte w kolejności wskazanej
w FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ, w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7.7 Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym
numerem.
7.8 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń,
winny być parafowane własnoręcznie przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie
z wymaganiami pkt 3, niniejszego rozdziału – pod rygorem odrzucenia oferty.
7.9 W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w
terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie.
7.10 Wymaga się, aby oferta byłą złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej
treścią przed upływem terminu otwarcia ofert – zaleca się, aby Wykonawca zamieścił
ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana
następująco:
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Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec
OFERTA NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK
sprawa nr 1/2014
Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2014 r. godz. 11.30
oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
7.11 Postępowanie jest jawne, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3 ustawy.
7.12 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę,
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego
i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 10, przy czym koperta zewnętrzna
będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA” – zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy.
7.13 Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego
zgodnie z postanowieniami punktu 10, przy czym koperta zewnętrzna będzie
dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE” – zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy.
7.14 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.
7.15 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
1.1.1 posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek, jeżeli posiada stosowne zezwolenie na sprzedaż leków;
1.1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie
opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;
1.1.3 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie;
1.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE
NIEZBĘDNE
DOKUMENTY
DO
PRAWIDŁOWEGO
ZŁOŻENIA
OFERTY.
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy
załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, według
formularza stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
2. Zezwolenie na sprzedaż leków.
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B. W celu wykazania podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp., należy złożyć
następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę
upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp., według formularza
stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
2. 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa odpowiedni dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem złożenia dokumentu w postępowaniu,
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
C. Pozostałe wymagane dokumenty:
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ.
2. Wypełniony we wskazanych miejscach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według
ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo
do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.6)
– o ile dotyczy wykonawcy.
10. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAĄNIEŃ TREŚCI SIWZ.
10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub e-mailem; każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
10.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem – pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później
jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
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z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, w sposób określony w punkcie 1
niniejszego rozdziału, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieści na stronie internetowej.
10.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10.4 W szczególne uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę
Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza modyfikacje na swojej stronie
internetowej; zmieniona treść SIWZ jest wiążąca dla Wykonawcy.
10.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:
 lek. med. Małgorzata Szczerba – Kierownik, tel. 18 20 731 67, faks 18 20 731 67,
e-mail:sgoz@op.pl
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
14.1
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w recepcji SGOZ. Termin złożenia oferty upływa
w dniu 28 listopada 2014 r. do godz. 11.00
14.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w administracji SGOZ. Termin otwarcia ofert:
28 listopada 2014 r. godz. 11.30
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
Wykonawca winien obliczyć cenę oferty, zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SIWZ. Cena przedmiotu
oferty brutto obejmuje całkowity koszt przedmiotu oferty, wszelkie zakładany zysk, należne
podatki, ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

16. KRYTERIA WYBORU OFERT
W zakresie Pakietu nr 3
Cena: 80% (Wc)
WC = (Cn : Cb) x 80
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
6
Nr sprawy 1/2014
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
ul. Jana Pawła II 201
34-425 Biały Dunajec

Cb – cena badanej oferty
Granica wiekowa stosowania: 20%
W przypadku zaoferowania szczepionki posiadającej rejestrację do stosowania u dzieci powyżej 12
miesiąca życia oferta otrzyma 20 pkt. W przypadku zaoferowania szczepionki stosowanej u osób
w wieku późniejszym oferta otrzyma 0 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww.
kryteriach.
W zakresie pakietu nr 6
Cena: 80% znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 80
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
Dodatkowa ochrona pacjenta:20% (Wo)
Za wykazanie, iż oferowana szczepionka zapewnia dodatkową ochronę, oferta otrzyma 1 pkt za
każdy serotyp wirusa ponad wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wo = (Ob : Omax) x 20
Wo – wartość punktowa ceny brutto
Ob – liczba punktów przyznanych ofercie badanej
Omax – Najwyższa liczba przyznanych punktów

W zakresie pozostałych pakietów
Cena – 90 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 90
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
Termin dostawy: 10%
Ocenie podlegać będzie zaoferowany termin dostawy przedmiotu zamówienia – nie dłuższy niż 3
dni robocze!
Sposób dokonania oceny:
Zaoferowanie dostawy w ciągu 3 dni roboczych: 0 pkt.
Zaoferowanie dostawy w ciągu 2 dni roboczych: 5 pkt.
7
Nr sprawy 1/2014
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu
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Zaoferowanie dostawy w ciągu 1 dni roboczych: 10 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów w ww.
kryteriach.
17. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY.
17.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wraz z zawiadomieniem zawierającym
informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została
wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
17.2 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt., 1 jeżeli
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.
18. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.
Wzór umowy stanowią ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie,
na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 3-4 ustawy pzp przysługuje odwołanie wobec czynności:
1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. Odrzucenia oferty Wykonawcy.

20. ZAŁĄCZNIKI:
 ZAŁĄCZNIK NR 1 –
 ZAŁĄCZNIK NR 2 –
 ZAŁĄCZNIK NR 3 –
 ZAŁĄCZNIK NR 4 –
 ZAŁĄCZNIK NR 5 –

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
FORMULARZ OFERTOWY,
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,
WZÓR UMOWY .
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