
Dostawy - 53081-2018

06/02/2018 S25 - - Dostawy - Og oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  
I. II. III. IV. VI.

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne

2018/S 025-053081

Og oszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Sparta ska 1
Warszawa
02-637
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Lankiewicz-Klimek
Tel.: +48 226709143
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Faks: +48 226709143
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:

ówny adres: www.spartanska.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe ny i bezpo redni dost p do dokumentów zamówienia 
mo na uzyska  bezp atnie pod adresem: www.spartanska.pl
Wi cej informacji mo na uzyska  pod adresem podanym powy ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nale y 
przesy  na adres podany powy ej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj cej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) ówny przedmiot dzia alno ci
Zdrowie

II.1) Wielko  lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostaw  leków biologicznych
Numer referencyjny: 6/PN/2018/ALK

II.1.2) ówny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
2) Przedmiotem zamówienia s  nast puj ce leki:
a. Golimumab 50 mg (roztwór do wstrzykiwa ) x 1 wstrzykiwacz – zadanie 
I
b. Adalimumab 40 mg/0,8 ml x 2 ampu ko/strzykawki – zadanie II
c. Certolizumab Pegol 200 mg/1 ml x 2 ampu kostrzykawki – zadanie III
d. Infliximab inj. 100 mg x 1 fiolka – zadanie IV

II.1.5) Szacunkowa ca kowita warto

II.1.6) Informacje o cz ciach
To zamówienie podzielone jest na cz ci: tak
Oferty mo na sk ada  w odniesieniu do wszystkich cz ci

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
GOLIMUMAB 50MG (ROZTWÓR DO WSTRZYKIWA ) X 1 WSTRZYKIWACZ – 
ZADANIE I
Cz  nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL

ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher, ul. Sparta ska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków dla Apteki w 4 cz ciach 
zwanych zadaniami.
Przedmiotem zamówienia s  nast puj ce leki:
Golimumab 50 mg (roztwór do wstrzykiwa ) x 1 wstrzykiwacz – zadanie I.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria okre lone poni ej
Cena

II.2.6) Szacunkowa warto

II.2.7) Okres obowi zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w miesi cach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si  sk adanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Adalimumab 40 mg/0,8 ml x 2 ampu ko/strzykawki – zadanie II
Cz  nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL

ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher, ul. Sparta ska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia oraz obowi zki Wykonawcy:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków dla Apteki w 4 cz ciach 
zwanych zadaniami.
Przedmiotem zamówienia s  nast puj ce leki:
Adalimumab 40 mg/0,8 ml x 2 ampu ko/strzykawki – zadanie II.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria okre lone poni ej
Cena

II.2.6) Szacunkowa warto

II.2.7) Okres obowi zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w miesi cach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si  sk adanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Certolizumab Pegol 200 mg/1 ml x 2 ampu kostrzykawki – zadanie III
Cz  nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL

ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher, ul. Sparta ska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowi zki Wykonawcy:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków dla Apteki w 4 cz ciach 
zwanych zadaniami.
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Przedmiotem zamówienia s  nast puj ce leki:
Certolizumab Pegol 200 mg/1 ml x 2 ampu kostrzykawki – zadanie III.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria okre lone poni ej
Cena

II.2.6) Szacunkowa warto

II.2.7) Okres obowi zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w miesi cach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si  sk adanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Infliximab inj. 100 mg x 1 fiolka – zadanie IV
Cz  nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce wiadczenia us ug
Kod NUTS: PL

ówne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. 
med. Eleonory Reicher, ul. Sparta ska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz obowi zki Wykonawcy:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków dla Apteki w 4 cz ciach 
zwanych zadaniami.
Przedmiotem zamówienia s  nast puj ce leki:
Infliximab inj. 100 mg x 1 fiolka – zadanie IV.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria okre lone poni ej
Cena

II.2.6) Szacunkowa warto

II.2.7) Okres obowi zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Okres w miesi cach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si  sk adanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Sekcja IV: Procedura

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii 
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udzia u

III.1.1) Zdolno  do prowadzenia dzia alno ci zawodowej, w tym wymogi 
zwi zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 
ZGODNIE Z SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zgodnie z SIWZ.

III.1.3) Zdolno  techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zgodnie z SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrze onych

III.2) Warunki dotycz ce zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ - ZA CZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY.

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

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwi za  lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie  rz dowych (GPA)
Zamówienie jest obj te Porozumieniem w sprawie zamówie  rz dowych: 
nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycz ca przedmiotowego post powania

IV.2.2) Termin sk adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u
Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wys ania zaprosze  do sk adania ofert lub do udzia u 
wybranym kandydatom

IV.2.4) zyki, w których mo na sporz dza  oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udzia u:
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Sekcja VI: Informacje uzupe niaj ce

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent b dzie zwi zany ofert

Okres w miesi cach: 2 (od ustalonej daty sk adania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 15/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: 
NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII.
I REHABILITACJI.
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
Ul. SPARTA SKA 1, 02-637 WARSZAWA.
Dzia  Zamówie  Publicznych i Umów - Budynek nr 4 pokój 24.

VI.1) Informacje o powtarzaj cym si  charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzaj cym si : nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwo awcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo awcze
Krajowa Izba Odwo awcza
ul. Post pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwo awcza
Post pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Sk adanie odwo
Dok adne informacje na temat terminów sk adania odwo : 
1. rodki ochrony prawnej przys uguj  wy cznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynno ci Zamawiaj cego podj tej w post powaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy 
jest zobowi zany na podstawie ustawy.
2. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy, a tak e innemu 
podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez 
Zamawiaj cego przepisów ustawy.
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3. Odwo anie wnosi si  w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o 
czynno ci zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli 
zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie 
albo w terminie 15 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.
4. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równowa nego rodka, spe niaj cego wymagania dla tego rodzaju 
podpisu.
5. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem 
terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  
z jego tre ci  przed up ywem tego terminu. Domniemywa si , i  
Zamawiaj cy móg  zapozna  si  z tre ci  odwo ania przed up ywem 
terminu do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopii nast pi o przed 
up ywem terminu do jego wniesienia przy u yciu rodków komunikacji 
elektronicznej.
6. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz SIWZ 
przys uguj  równie  organizacjom wpisanym na list , o której mowa w art. 
154 pkt 5 uPzp.
7. Szczegó y dotycz ce odwo  i skarg okre la Dzia  VI - rodki ochrony 
prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówie  publicznych.

VI.4.4) ród o, gdzie mo na uzyska  informacje na temat sk adania odwo
Krajowa Izba Odwo awcza
ul. Post pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wys ania niniejszego og oszenia:
02/02/2018
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