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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225204-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Chojnice: Produkty farmaceutyczne
2012/S 135-225204

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych, parter p. 208-209
Osoba do kontaktów: Anna Wutrych
89-600 Chojnice
POLSKA
Tel.:  +48 523956974
E-mail: zampublik@szpital.chojnice.pl
Faks:  +48 523956505
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.chojnice.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
Podmiot prawa publicznego

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 leków z podziałem na 11 pakietów (II postępowanie).

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba
Zamawiającego.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225204-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zampublik@szpital.chojnice.pl
www.szpital.chojnice.pl
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Kod NUTS 

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
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa leków szczegółowo określonych w Załączniku
nr 2 do SIWZ w okresie 12 m-cy od udzielenia zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 11
pakietów. W ramach pakietów nr 1, 2, 3B, 10, 11 dopuszczone jest składanie ofert na poszczególne zadania.
Postępowanie jest prowadzone w wyniku częściowego unieważnienia I postępowania przetargowego.

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:
Zamówienie obejmuje 11 pakietów (w zakresie Pakietu nr 3 występuje podział na 3 części: A, B, C;
Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w ramach: Pakietu nr 1 - 3 zadania, Pakietu nr 2 - 9 zadań,
Pakietu nr 3B - 8 zadań, Pakietu nr 10 - 2 zadania, Pakietu nr 11 - 10 zadań. Łącznie zamówienie obejmuje 40
części. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 200000 euro.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 921 874,41 PLN

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

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
3 zadania
Szacunkowa wartość bez VAT: 



Dz.U./S S135
17/07/2012
225204-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/11

17/07/2012 S135
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/11

Zakres: między 24 000,00 i 25 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Możliwość złożenia ofert częściowych ramach pakietu (3 zadania). W obrębie każdego zadania wymagane
dawki tych samych substancji leczniczych od jednego producenta.

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

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
9 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 250 000,00 i 251 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Możliwość złożenia ofert częściowych w ramach pakietu (9 zadań). W obrębie każdego zadania wymagane
różne dawki tych samych substancji leczniczych od jednego producenta.

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

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
11 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 122 000,00 i 123 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 3B
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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8 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 50 000,00 i 51 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Możliwość złożenia ofert częściowych w ramach pakietu (8 zadań).

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 3C
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
14 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 60 000,00 i 61 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 zadania
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 1 400,00 i 1 500,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
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537 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 1 350 000,00 i 1 351 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
W ramach pakietu wymagane poszczególne dawki tych samych substancji leczniczych od jednego
producenta.

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 zadania
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 5 000,00 i 6 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
1 zadanie
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 16 000,00 i 17 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3) Wielkość lub zakres
2 zadania
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 12 000,00 i 13 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
1 zadanie
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 3 000,00 i 3 500,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Pakiet niepodzielny.

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3) Wielkość lub zakres
2 zadania
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 11 000,00 i 12 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Możliwość złożenia ofert częściowych w ramach pakietu (2 zadania).

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis

Dostawa leków zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
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3) Wielkość lub zakres
10 zadań
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 11 000,00 i 12 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Możliwość złożenia ofert częściowych w ramach pakietu (10 zadań).

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawcy, którzy przystąpią do przetargu, najpóźniej w dniu składania ofert, obowiązani są do wniesienia
wadium w wysokości: 131 770,00 PLN lub w ramach poszczególnych pakietów:
Pakiet nr.
1 720,00 PLN
2 7 500,00 PLN
3 A 3 600,00 PLN
3 B 1 500,00 PLN
3 C 1 800,00 PLN
4 40,00 PLN
5 40 500,00 PLN
6 160,00 PLN
7 480,00 PLN
8 360,00 PLN
9 100,00 PLN
10 350,00 PLN
11 350,00 PLN
Razem 57 460,00 PLN.
W przypadku składania ofert cząstkowych na zadania w pakietach nr 1, 2, 3B, 10, 11 Zamawiający rezygnuje z
wymogu uiszczania wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Szczegółowo określone w projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: Do przetargu mogą przystąpić
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności (hurtowy obrót lekami), jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty:
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2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wymogami art. 44 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodne z art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
5.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako uprawniona
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).
5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem 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.
5.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub potwierdzenie, 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.
5.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego 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.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do
nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku kiedy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.7 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.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie 5:
6.1. podpunkt 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne, albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
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6.2. podpunkt 5.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
– 8 ustawy Pzp.
7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1.1, 6.1.3 i 6.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.2 powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do przetargu mogą przystąpić
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dokumenty:
2.3 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 80 % wartości przedmiotu
zamówienia składanej oferty.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Dokumenty:
2.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
(minimum 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (przed
upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wielkością (dostawy nie mniejsze niż 80 % wartości
składanej oferty) przedmiotowi zamówienia.

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
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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

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

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:
DZAP-380-28/12

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: 21.8.2012 -
14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatne gotówką, przelewem bądź zaliczenie pocztowym (tylko w przypadku
udostępnienia SIWZ w wersji papierowej - koszty druku i przesyłki). Od dnia publikacji ogłoszenia w DZ. U. U. E.
SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.chojnice.pl).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.8.2012 - 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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.8.2012 - 11:00
Miejscowość:
Chojnice (89-600), ul. Leśna 10 - siedziba Zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa oraz wszyscy
zainteresowani.

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

www.szpital.chojnice.pl
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminach określonych
w art. 182 ust.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Izby w formie pisemnej albo opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.7.2012

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

