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Garwolin, 22.05.2014 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/1/2014. 
Nazwa zadania: Dostawa Leków do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla 
Nieletnich w Garwolinie. 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Krajowy Ośrodek Psychiatrii 
Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zawiadamia o wszczęciu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego  KRAJOWY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA 

NIELETNICH W GARWOLINIE 
Adres zamawiającego  AL. LEGIONÓW 11 
Kod Miejscowość  08-400 GARWOLIN 
Telefon:  25/ 682-22-55 
Faks:  25/ 682-22-55 wew. 49 
adres strony internetowej  www.kopsn.pl 
adres poczty elektronicznej  administracja@kopsn.pl 
Godziny urzędowania: 8.00-15.35 
 
II. Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej: 
www.kopsn.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio  
w siedzibie zamawiającego (administracja).  
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do Krajowego Ośrodka 
Psychiatrii Sądowej w Garwolinie przy Al. Legionów 11 w okresie 12 miesięcy w okresie 
2014-07-01 do 2015-06-30.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wyklucza się składania ofert 
na poszczególne, wybrane pozycje. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.  
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Szczegółowy asortyment, wymagania, ilości zawiera Formularz asortymentowo - 
cenowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Oferowane leki muszą posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności od daty 
dostawy.  
 
Realizacja dostawy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zamówienia. 
Zamawiający wymaga właściwe opakowanie i oznakowanie w języku polskim.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż oferowany asortyment 
posiada stosowne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP (kserokopie 
dokumentów do wglądu na żądanie Zamawiającego) - załącznik nr 6 należy załączyć do 
oferty.  
 
Wykonawca na własny koszt i ryzyko winien dostarczyć przedmiot zamówienia do 

wskazanego pomieszczenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich  
w Garwolinie, al. Legionów 11. 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
33.60.00.00 - 6  Produkty farmaceutyczne 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało realizowane sukcesywnie przez okres 12 
miesięcy w okresie od 2014-07-01 do 2015-06-30 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami  
i załącznikami. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
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5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz 
dokumenty. 

 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Kryteria oceny ofert: 
Kryteria oceny: najniższa cena. 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia: 2014-06-09 do godz. 12.00 
w siedzibie zamawiającego 

KRAJOWY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE 
AL. LEGIONÓW 11 
08-400 GARWOLIN 
Pomieszczenie Administracji 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-06-09, o godz. 12.05 
w siedzibie zamawiającego 
KRAJOWY OŚRODEK PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE 
AL. LEGIONÓW 11 
08-400 GARWOLIN 
Pomieszczenie Administracji 
                        
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe 
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
nr 172878-2014, data zamieszczenia: 22.05.2014 

 
 

__________________________________ 
                                                                                   MAREK IGNACZAK 


