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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243136-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne
2016/S 135-243136

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 004
Osoba do kontaktów: Teresa Melibruda
02-034 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 225709441
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl 
Faks:  +48 225709441
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.coi.waw.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: Instytut Badawczy

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 produktów leczniczych, nr PN-100/16/TM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 02-781
Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.
Kod NUTS 

mailto:teresa.melibruda@coi.pl
www.coi.waw.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
Dostawa produktów leczniczych, pakiety 1 – 4, szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do SIWZ.

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:
Powyżej 290 000 EUR.

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: Pakiet nr 1
1) Krótki opis

Nivolumab, szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Powyżej 209 000 EUR.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja umowy nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku
nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie
dłużej niż przez okres 2 lat.

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis

Pembrolizumab, szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Powyżej 209 000 EUR.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja umowy nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku
nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie
dłużej niż przez okres 2 lat.

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis

Trastuzumabum, szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Powyżej 209 000 EUR.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja umowy nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku
nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie
dłużej niż przez okres 2 lat.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Pertuzumabum, szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
Powyżej 209 000 EUR.

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Realizacja umowy nastąpi sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź w przypadku
nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie, do czasu wykonania umowy, jednak nie
dłużej niż przez okres 2 lat.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Łączna wartość wadium wynosi 465 000 PLN (slownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN), w
tym: Pakiet nr 1 – 118 000 PLN; Pakiet nr 2 – 132 000 PLN; Pakiet nr 3 – 105 000 PLN; Pakiet nr 4 – 110 000
PLN.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(szczegółowo zapisy zostały zawarte w rozdziale IX SIWZ).

III.1.4) Inne szczególne warunki

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: 1. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga
złożenia:
a) Koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
(oryginał) – załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a) ustawy,
Zamawiający wymaga złożenia:
a) Oświadczenia o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1, 2 i 2a Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
c) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 – 8 i 10 – 11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, 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
f) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, 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.
g) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że
Wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia:
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a) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
podaną kwotą (liczba w PLN), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż:
— dla Pakietu nr 1: 5 000 000 PLN,
— dla Pakietu nr 2: 7 000 000 PLN,
— dla Pakietu nr 3: 2 700 000 PLN,
— dla Pakietu nr 4: 3 000 000 PLN.
W przypadku złożenia ofert częściowych – wymagane jest złożenie informacji o posiadanych środkach lub
zdolności kredytowej dla sumy wartości zaoferowanych części (pakietów) wyliczonych powyżej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę doświadczenie Zamawiający wymaga
złożenia:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zrealizował) co najmniej 1
dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż:
— dla Pakietu nr 1: 5 000 000 PLN,
— dla Pakietu nr 2: 7 000 000 PLN,
— dla Pakietu nr 3: 2 700 000 PLN,
— dla Pakietu nr 4: 3 000 000 PLN
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 podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga:
a) Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski
zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (załącznik nr 4 do SIWZ).

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



Dz.U./S S135
15/07/2016
243136-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 7

15/07/2016 S135
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 7

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin dostawy. Waga 2

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:
PN-100/16/TM

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.8.2016

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.8.2016 - 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: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2016 - 11:00
Miejscowość:
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B.

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
nie dotyczy

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.7.2016

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

