
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.pogotowie.radom.pl 

 

Radom: dostawa l e k ó w 

Numer ogłoszenia: 37287 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3626389, faks 048 3624847. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa l e k ó w. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu: 1 Aethylum chloratum aerozol ã 70g 30 op, 2 Adrenalina 

0,001 1 ml x 10 amp 350 op 3 Altacet żel 75g 20 op 4 Amiodarone amp 50mg/ml ã 3ml x 5 amp 50 

op 5 Aqua pro inj ã 5 ml x 100 amp 50 op 6 Atropinum sulf. Inj. 1mg/1 ml x 10 amp 100 op 7 

Benzyna 800,0 3 op 8 Buscolysin x 10 amp 400 op 9 Calcium chloratum 10% x10 amp. 10 op 10 

Captopril 12,5 mg x 30 tabl 500 op 11 Captopril 25 mg x 40 tabl 100 op 12 Carbo medicinalis x 20 

tabl 20 op 13 Chlorpromazyna 25mg/5ml x 5 amp 5 op 14 Chlorpromazyna 50mg/2mlx 10 amp 5 op 

15 Clemastin inj. 0,002/2ml x 5 amp 600 op 16 Clonazepam inj. 1mg/ml x 10 amp 250 op 17 

Dexamethason 0,004/1 ml x 10 amp 300 op 18 Dexamethason 0,008/2 ml x 10 amp 400 op 19 

Diazepam in.j 0,01g/2 ml x 50 amp 40 op 20 Diazepam5mg/2,5ml x 5 szt. mikrowlewki 

doodbytnicze 50 op 21 Digoxin inj 0,5 mg/2 ml x 5 amp 40 op 22 Dobutamine inj. 0,25g fiolka 40 
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fiolka 23 Dopaminum H/chl 0,05g/5ml x 10 amp 1% 10 op 24 Dopaminum H/chl 0,2g/5ml x 10 amp 

4% 20 op 25 Drotaverinum 20mg/mlx5amp 2ml 700 op 26 Drotaverinum tbl 0,04g x 20 tabl 50 op 

27 Fentanyl inj 0,1 mg/2 ml 150 amp 28 Flumazenil 0,5 mg/5 ml x 5 amp 4 op 29 Fraxiparine 0,4 ml 

x 10 amp. 3800 j.u 6 op 30 Furosemid inj. 0,02/2ml x 5 amp 1200 op 31 GlucaGen 1 mg 

(ampułkostrzykawka) 25 ampułko-strzykawka 32 Glukosum 20% 10 ml x 10 amp 300 op 33 

Glukosum 20% 250ml butelka plastikowa 900 flakon 34 Glukosum 5% 500 ml butelka plastikowa 

500 flakon 35 Glukosum 5% a 250 ml butelka plastikowa 150 flakon 36 Hydrocortisonum inj. 0,025 

x 5 amp 10 op 37 Hydrocortisonum inj .0,1g/2ml x 5 amp 1800 op 38 Hydroxyethylamylum 6% 250 

ml 30 op 39 Hydroxyzinum 25 mg x 30 tabl 300 op 40 Hydroxyzinum x 5 amp 1000 op 41 

Ibuprofenum 60 mg czopki x 10 szt 40 op 42 Ibuprofenum 125 mg czopki x 10 szt 40 op 43 Kalium 

effervescens gran.bezcukr. 3 g x 20 torebek 40 op 44 Ketonal x 10 amp 1600 op 45 Kwas 

Acetylosalicylowy 0,3g x 20 tbl 250 op 46 Lidocain aerosol ā 38 g 20 op 47 Lidocaine 2% a 20 ml x 

5 fiolek 15 op 48 Lidocaine h/chl 2% 2 ml x 10 amp 20 op 49 Lidocaine żel typ A a 30g 100 op 50 

Magnesium Sulfuric inj doż. 2g/10ml x 10 amp 10 op 51 Mannitol 20% a 250 ml worek plastikowy 

50 flakon 52 Metamizol 2.5mg/5 ml x 5 amp 3000 op 53 Metoclopramid 10mg/2ml x 5 amp 1500 op 

54 Metoprolol x 5 amp 1mg/ml amp 5 ml 10 op 55 Morphini sulfas inj 0,02g/1ml x 10 amp 40 op 56 

Naloxonum 0,4 mg/1ml x 10 amp 10 op 57 Natrium bicarbonic 8,4% 20ml x 10 amp. 20 op 58 

Natrium chloratum 0,9 % a 10ml amp(plastik) x 100 amp 400 op 59 Natrium chloratum 0,9% 500ml 

butelka palstikowa 4500 flakon 60 Nifuroxazyd tbl 0,1g x 24 tabl 30 op 61 Nitrogliceryna aerosol x 

200 dawek 50 op 62 Oxycort aerosol 30g 10 op 63 Oxytocin 5j x 10 amp 5 op 64 Papaverini h/chl 

0,04g/2ml x 10 amp 1000 op 65 Paracetamol 0,125 mg x 10 supp 40 op 66 Paracetamol 10 mg/ml 

fiolka i.v. 50 ml x 12szt 5 op 67 Paracetamol a 0,250 x 10 supp. 40 op 68 Paracetamol x 30 tbl x a 

500 mg 200 op 69 Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi OPTIUM XIDO x 50 szt 450 

op 70 Pethidini hydrochloridum x 10 amp 100mg/ 2 ml 40 op 71 Phenobarbital 0,015 x 10 czopków 

5 op 72 Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml butelka plastikowa 2000 flakon 73 Propranolol 0,01g x 50 

tbl 80 op 74 Propofolum 1% 10 mg/ml 20 ml ini.doż.emuls.x 5 fiolek 10 op 75 Prostin VR 05mg/ml x 

5 amp a 1ml 1 op 76 Pyralgin tbl x 6 tabl. 500 mg 500 op 77 Rivanol 0.1 % 250ml płyn 10 butelka 

78 Salbutamol 0,1% 2,5mg/2,5 ml x 20 amp roztwór do nebulizacji 15 op 79 Salbutamol 0,5mg/1ml 

x 10 amp. 15 op 80 Sol. Ringeri a 250 ml butelka plastikowa 70 flakon 81 Spirytus salicylowy 800g 

40 butelek 82 Spirytus salicylowy a 100g 20 butelka 83 Suxamethoni chloridum 200 mg inj. x 10 

fiolek 5 op 84 Theophyllinum 300mg/250ml 50 flakon 85 Theospirex 20 mg/ml x 5 amp 10 ml 800 

op 86 Thiethylperazine 6,5 mg/ml x 5 amp 100 op 87 Tramadol 0,05/1ml x 5 amp 500 op 88 

Tramadol 0,01/2ml x 5 amp 300 op 89 Urapidil 25 mg i v. x 5 amp a 5 ml 10 op Kody Wspólnego 

Słownika Zamówień: kod CPV: - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne (leki). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4200,00 zł 

(słownie: CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki 

określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 

ust.1pkt.1÷4, załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie 



wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych 

warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na 

zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) wypełniony i podpisany formularz 

ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b) wypełniony i 

podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. c) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 

ust.1 z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. d) Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 i 2 z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji e) Oświadczenie 

Wykonawcy: że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej z wykorzystaniem wzoru-

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji f) Oświadczenie z mocy art. 36 ust.4 ustawy w sprawie 

podwykonawców- zawarte w treści druku formularza ofertowego /zaznaczyć/, g) Oświadczenie w 

trybie art.44 ustawy - zawarte w treści druku formularza ofertowego, h) Akceptacja projektu - 

umowy - zawarta w treści druku formularza ofertowego, i) Deklaracje zgodności dla wszystkich 

wyrobów oznakowanych znakiem CE, plus certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikacyjną 

dla wyrobów sterylnych. W przypadku wyrobów nie oznakowanych CE i nie podlegających 

deklaracji zgodności, czy też wprowadzanych po raz pierwszy na terenie Polski, wymagane jest 



zgłoszenie, potwierdzone wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych - do potwierdzenia 

oświadczeniem, że Oferent posiada w/w dokumenty i dostarczy je na każde żądanie 

Zamawiającego. j) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. k) Dokumenty potwierdzające 

posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pogotowie.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

05.03.2014 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom, pok.nr 13 ( II piętro) .. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


