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Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
w w w .b i p .l e szn o .p l

Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18
Numer ogloszenia: 53819 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyc zy : zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Okres lenie pr zedm iotu oraz w ielko sci lub zakr esu zam ów ienia: 1. Przedmiotem zamówienia

jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na
potrzeby wieloletniego programu: Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010 - 2015 i kolejne lata
w zakresie szczepien profilaktycznych w roku 2013, dziewczat w wieku 11 lat (rocznik 2002) zamieszkalych
na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawcza a ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 zwanego
dalej Programem. Lek - szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18
zwana jest dalej szczepionka. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego slownika zamówien
CPV: 33651600-4 (szczepionki). 2. Szczepienia profilaktyczne w ramac Programu wykona Realizator
programu, zwany dalej Realizatorem programu. 3. Program skierowany jest do dziewczynek urodzonych w
2002 roku zamieszkalych w Lesznie, których ilosc wynosi ok. 280 osób. Wskazana liczba uczestniczek jest
szacunkowa i moze ulec zmianie w zaleznosci od ilosci zgód rodziców,opiekunów prawnych na
zaszczepienie dziecka i od stawiennictwa dziecka na sz epienie. 4. Wybrany Wykonawca sprzeda i
dostarczy zamawiajacemu szczepionke w ampulko-strzykawkach (dawkach) zwanych dalej dawkami w
oryginalnych opakowaniach zewnetrznych zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego z uwidoczniona
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data waznosci. Maksymalna ilosc dawek szczepionek nie przekroczy 840 sztuk. Podana ilosc dawek
szczepionek wskazuje górny limit, szacunkowe zapotrzeb wanie Zamawiajacego i nie stanowi
zobowiazania do zakupienia wskazanej ilosci. Ostateczna liczba dawek szczepionki zostanie ustal na
przez Realizatora programu (dzialajacego z upowaznienia zamawiajacego), na podstawie rzeczywistego
zapotrzebowania wynikajacego z realizacji Programu. 5. Wybrany Wykonawca zobowiazany bedzie do
dostarczania przedmiotu zamówienia partiami, zgodnie z harmonogramem szczepien, który ustali realizator
Programu. Szczególowe terminy dostaw i ilosc dawek szczepionek na potrzeby konkretnej partii beda
kazdorazowo wskazywane przez Realizatora programu. 6. Wykonawca dostarczy szczepionki do siedziby
Realizatora programu na adres: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z o.o., 60 - 835
Poznan ul. Mickiewicza 31. 7. Transport szczepionek odbedzie sie na ryzyko Wykonawcy, który koszty
zwiazane z transportem uwzglednia w cenie przedmiotu zamówienia. 8. Szczepionka musi byc
dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpos olitej Polskiej, na podstawie wpisu do rejestru
srodków farmaceutycznych lub materialów medycznych. 9. Okres waznosci dostarczanych szczepionek nie
moze byc krótszy, niz do 30.06.2014r..
II.1.6) Ws pólny Slow nik Zamówien (CPV): 33.65.16.00-4.
II.1.7) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty czesc iowej: nie.
II.1.8) Czy dopus zcza sie zlozenie oferty wariantow ej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na tem at wadium : Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WA RUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli pr zepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
Opis s pos obu dokony wania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada zezwolenie na
prowadzenie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawa z dnia 06 wrzesnia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zmianami)
III.3.2) Wiedza i dos wiadczenie
Opis s pos obu dokony wania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
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trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krótszy - w tym okresie wykonal co najmniej dwa zamówienia polegajace na dostawie
szczepionki o wartosci co najmniej 100.000,00 zl brutto (slownie zlotych: sto tysiecy zlotych)
kazda. Przez jedno zamówienie Zamawiajacy rozumie usluge na rzecz jednego podmiotu w
ramach jednego kontraktu (umowy)
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTA CH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIA LU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wyk azania spelniania przez wy konawce warunków , o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, opr ócz os w iadczenia o spelnianiu w arunków udzialu w postepowaniu nalezy przedlozyc:

l

potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania, w szczególnosci koncesje, zezwolenia lub
licencje;

l

wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych,
glównych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodów, czy zostaly
wykonane lub sa wykonywane nalezycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wy kluczeniu na podstawie art. 24 us t. 1 us tawy,
nalezy przedlozyc:

l

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

l

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacj o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

l

wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spelniania warunków udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotów, które beda braly udzial w realizacji czesci zamówienia, przedklada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt
III.4.2.

III.4.3) Dokum enty podmiotów zagranicznych
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J ezeli wy konaw ca ma siedzibe lub m iejs ce zamies zkania poza terytorium Rzeczypospoli

Polsk iej,

przedklada:
III.4.3.1) dok um ent wy stawiony w kraju, w którym m a siedzibe lub m iejsce zam ieszkania
potwier dzajacy , ze:

l

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

III.4.4) Dokum enty dotyc zac e przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

l

lista podmiotów nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo info

acji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitalowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dok umenty niewy mienione w pkt III.4) albo w pkt I I.5)

6) Inne dokumenty: a) pozwolenie (decyzja) ministra wlasciwego do spraw zdrowia o dopuszczeniu
szczepionki do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o którym mowa w przepisach Prawa
farmaceutycznego), b) dokument potwierdzajacy wpis szczepionki do Rejestru Produktów Leczniczych
dopuszczonych do obrotu na terytorium RP (o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego), c)
ulotke,informacje dla rodziców,opiekunów prawnych dziewczynek bioracych udzial w programie szczepien,
zawierajaca, w szczególnosci informacje dotyczaca ewentualnych skutków ubocznych szczepienia i
dzialaniach niepozadanych, d) oswiadczenie o realizacji zamówienia silami wlasnymi albo wspólnie z
innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców. W przypadku realizacji
zamówienia w formie konsorcjum lub z udzialem podwykonawców wówczas do oferty nalezy dolaczyc
dokumenty, o których mowa w rozdz. 11 pkt. 2 i 3 SIWZ odpowiednio do zlozonego oswiadczenia
(zalacznik nr 3 do SIWZ), e) jezeli Wykonawca bedzie polegac na potencjale innych podmiotów,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiazany
jest do udowodnienia iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia poprzez
zlozenie pisemnego zobowiazania podmiotów udostepniajacych swoje zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, f) Dowodami, o
których mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 2 lit. b) SIWZ sa: -poswiadczenie (zaswiadczenie), z tym ze w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub uslug okresowych lub ciaglych poswiadczenie powinno
byc wydane nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, - w przypadku
zamówien na dostawy lub uslugi - oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskac poswiadczenia o którym mowa powyzej. W
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przypadku gdy Zamawiajacy byl podmiotem, na rzecz którego zostaly wykonane dostawy lub uslugi
dowodem (dokumentem) potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamówienia bedzie poswiadczenie
(zaswiadczenie, informacja, swiadectwo, certyfikat). Natomiast w sytuacji, gdy podm tem na rzecz którego
dostawy lub uslugi zostaly wykonane byl inny podmiot niz Zamawiajacy, o którym mowa w art. 3 ust. 1
ustawy Prawo zamówien publicznych, dowodem takim bedzie dokument prywatny (oswiadczenie),
wystawiony przez ten podmiot. Jezeli dostawy lub uslugi wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdziale
6 pkt 1 ppkt 2 lit. b) SIWZ, zostaly wczesniej wykonane na rzecz Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
obowiazku przedkladania dowodów, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 6 lit. f) SIWZ. Wykonawca w
niniejszym postepowaniu, w miejsce poswiadczen (zaswiadczen), o których mowa powyzej (rozdzial 6 pkt
1 ppkt 6 lit. f) tiret pierwszy SIWZ) moze przedkladac dokumenty (np. referencje, protokól odbioru)
potwierdzajace nalezyte wykonanie dostaw lub uslug, okreslone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku - w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac
Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. z 2009r., Nr 226
poz. 1817)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Try b udzielenia zam ówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje sie is totne zm iany postanowien zawartej umowy w stosunku do tres ci oferty, na
podstawie k tórej dokonano wyboru wykonawcy :
Dopuszczalne zmiany postanowien um owy oraz okreslenie warunków zmian

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru wykonawcy chyba, ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przeslanek: a)
zmiana terminów realizacji umowy jezeli taka potrzeba zaistnieje w zwiazku z realizacja harmonogramu
szczepien, b) zmiana harmonogramu szczepien, c) zmiana górnego limitu dostawy szczepionek, d)
przeksztalcenie którejkolwiek ze stron umowy, e) dostosowanie um wy do zmian powszechnie
obowiazujacych przepisów prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamówienia, nie dotyczy
wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wplywa na wysokosc wynagrodzenia - koszty zwiazane ze
wzrostem stawki obciazaja sprzedawce), f) zajda inne okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w
dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJ E ADMINISTRACYJ NE
IV.4.1) Adres s trony internetowej, na któr ej jes t dost epna specy fikacja istotnych warunków
zam ówienia: www.bip.leszno.pl
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Specy fikacje istotnych warunków zam ówienia m ozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta Leszna ul.

Walowa 5, 64 - 100 Leszno (pokój nr 14).
IV.4.4) Term in skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w pos tepow aniu lub ofert: 18.04.2013

godzina 09:00, miejsce: Urzad Miasta Leszna ul. Walowa 5, 64 - 100 Leszno (pokój nr 14).
IV.4.5) Term in zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Eur opejskiej oraz niepodlegajacy ch zwrotowi
s rodków z pomocy udzielonej przez pans twa czlonkows kie Europejskiego Por ozum ienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które m ialy byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesc i zamówienia: nie
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