
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
Α

 
w Chojnicach 

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 
tel. centrala (0 52) 39 56 500 

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 
 

e-mail: szpital@chojnice.pl          www.szpital.chojnice.pl 
 

FORMULARZ ZP-300 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Rodzaj zamówienia 
 

Dostawy

 

Publikacja obowiązkowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa: 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 
Adres pocztowy: 
ul. Leśna 10 
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 
Chojnice 89-600 pomorskie 
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon: 
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz - Rudnik 052 3956974 
E-mail: Fax: 
zampublik@szpital.chojnice.pl 052 3956569 
Adresy internetowe 
Ogólny adres zamawiającego (URL): 
www.szpital.chojnice.pl 
Adres profilu nabywcy (URL): 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php 
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów (URL): 
 
 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby 
upoważnionej do kontaktów 
 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano 
wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów 
 

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na 

 
REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
 



  

adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY 
DZIAŁALNOŚCI 
 
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
Przedmioty działalności: 
Zdrowie 
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających 

Nie  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
dostawa erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz derbepoetyny alfa 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji 
dostaw lub świadczenia usług 

(b) Dostawy  
 

Kupno 
 
Główne miejsce realizacji dostawy: 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 

Zamówienia publicznego 
 
II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Dostawa erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz derbepoetyny alfa dla Szpitala 
Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach przez okres 12 m-cy.  
 
II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego 
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium RP 
zgodnie z ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. Należy przedłożyć 
dokumenty dopuszczające produkt leczniczy do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą 
Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (poszczególne oferowane wyroby powinny być 
wskazane w załączonych dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw handlowych, 
numerów katalogowych).  
 
II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy) 
Glówny przedmiot 24.40.00.00-8  
Dodatkowe przedmioty  

 
 

  
  
  



  

     
 
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 

Tak  
 
II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie  
 
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Całkowita wielkość lub zakres 
powyżej 60000 euro  
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 

Pożądany  
Okres w miesiącach: 12  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium 
całość: 21600 PLN lub dla poszczególnych zadań: zadanie 1: 12500 PLN zadanie 2: 4400 
PLN zadanie 3: 4700 PLN  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I 
FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA 
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): 
Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy: 1. Warunki podmiotowe: a. 
Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. b. Posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, 
jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia 
postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co 
najmniej trzy dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu 
zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): 
1. Oświadczenie zgodne z wymogami art.22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada 
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hurtowym obrocie 
produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r. 
(dołączyć odpowiednie dokumenty) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Pełnomocnictwo do podpisania 
oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawnione do reprezentacji 



  

podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu 
notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego 
pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem 
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. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne 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. 7. 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualna informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania oraz odbiorców. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 
wykonane należycie. 10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu (jeśli dotyczy) 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena  
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 

Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (Jeżeli dotyczy) 
www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  
Opłata 30.00 Waluta PLN  
Warunki i sposób płatności: 
gotówka, zaliczenie pocztowe, przelew (płatne tylko w przypadku przesyłania SIWZ w 
formie pisemnej).  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do 
udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu 
(jeżeli dotyczy) 
 
IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 



  

ofert 
Data: 28/02/2007  
Godzina: 10:00  
IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub oferty 
polski 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 
Data: 28/02/2007  
Godzina: 11:00  
Miejsce 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
(zamówienia publiczne p.119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert: Anna Wutrych, Anna 
Tuszkiewicz-Rudnik)  
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Nie  
 
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE 
 
 

ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Zadanie nr 1
 
1) Krótki opis 
erytropoetyna beta inj.  
 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy) 
Główny przedmiot 24.40.00.00-8  
Dodatkowe przedmioty  

 
 
  

  
  
  
   

 
3) Wielkość lub zakres 
417336,45  
 
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 
Pożądany  
Okres w miesiącach: 12  
 
5) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena  
 



  

6) INFORMACJE DODATKOWE 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Zadanie nr 2
 
1) Krótki opis 
Erytropoetyna alfa inj.  
 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy) 
Główny przedmiot 24.40.00.00-8  
Dodatkowe przedmioty  

 
 
  

  
  
  
   

 
3) Wielkość lub zakres 
149308,41  
 
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 
Pożądany  
Okres w miesiącach: 12  
 
5) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena  
 
6) INFORMACJE DODATKOWE 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA Zadanie nr 3
 
1) Krótki opis 
Darbepoetyna alfa inj.  
 
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy) 
Główny przedmiot 24.40.00.00-8  
Dodatkowe przedmioty  

 
 
  

  
  
  
   

 
3) Wielkość lub zakres 
157196,26  
 
4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA 
Pożądany  
Okres w miesiącach: 12  
 
5) Kryteria oceny ofert 
Najniższa cena  
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