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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103406-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: System podawania leków i zarządzania pacjentami
2017/S 056-103406

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szyszło – Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok
Tel.:  +48 858318809
E-mail: pszyszlo@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 858318691
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://usk.onestepcloud.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakłada opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki
USKwB,
Numer referencyjny: 17/2017

II.1.2) Główny kod CPV
48814200

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:pszyszlo@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
http://usk.onestepcloud.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa fabrycznie nowego systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose)
wraz z dostawą co najmniej 27 szt. fabrycznie nowych wózków do przewożenia leków;
zabezpieczenie Apteki w zakresie pracy systemu unit – dose w materiały eksploatacyjne niezbędne do
pakowania i wydawania leków przez okres minimum 3 m-cy;
adaptacja pomieszczeń Apteki USKwB do zainstalowania ww. systemu;
montaż i wdrożenie sytemu unit – dose;
integracja systemu unit –dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym.
szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu unit – dose.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 726 320.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45215140
72265000
34000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Adaptacja pomieszczeń Apteki USKwB do zainstalowania ww. systemu;
montaż i wdrożenie sytemu unit – dose;
integracja systemu unit –dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym.
dostawa 27 wózków do przewożenia leków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 300 000 PLN (szczegóły – Rozdział X siwz)
2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 12 -23 oraz spełniają warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, w szczególnosci posiadają
zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe do zrealizowania zamówienia co wykażą poprzez zrealizowanie
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy minimum 2 projektów dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek
jednostkowych (unit – dose).
Poprzez realizację projektu dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek
jednostkowych (unit – dose) należy rozumieć dostawę ww. systemu, integracja systemu unit –dose z
posiadanym przez szpital systemem informatycznym oraz montaż i wdrożenie sytemu unit – dose w szpitalu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw, w
okresie ostatnich trzech 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 te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonane.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował należycie minimum
2 projekty dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit –
dose) w szpitalach o liczbie łóżek nie mniejszej niż 500, każda o wartości minimum 6.000.000,00 zł brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do
siwz.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja,
pokój Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokładny termin związania ofertą 60 dni od daty skladania ofert
2. Wykonawca musi dołaczyc do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.
3. Dodatkowo zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
4. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego:
a) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do
wykluczenia:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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3) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o Zamówienia Publiczne.
b) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 2 projekty dostawy, uruchomienia
systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose) w szpitalach o liczbie łóżek nie
mniejszej niż 500, każda o wartości minimum 6.000.000,00 zł brutto..
Wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez załączenie dowodów, że dostawy te zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
c) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp- Oświadczenie wykonawcy,
iż oferowany system unit dose oraz wózki transportowe posiadają wszystkie niezbędne dokumenty do ich
użytkowania w Aptekach szpitalnych.
5. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.
6. Pozostałe dokument, które wykonaca musi złozyc wraz z oferta:
wypełniony i podpisany formularz cenowy.
— wypełniony i podpisany formularz ofertowy
— wypełniony i podpisany dokument ocena prametrów technicznych i jakościowych
— oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania
ewentualnych wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym ust. 2
pkt. 2.
— Oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów
technicznych oraz wymaganych do oceny kryterium jakościowego
— Dowód od wniesienia wadium.
— Koncepcja projektowa
— . Próbki dawek unit – dose w ilości 4 zestawów
— Próbki oprogramowania na urządzeniu przenośnym do oceny funkcjonalności zlecania leków na oddziałach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2017


