Ogłoszenie nr 2021/BZP 00232316/01 z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu
glukozy we krwi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639686132
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rycerska 10
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 60-346
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 618648812
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ratownictwo.med.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwo.med.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy leków gotowych, płynów infuzyjnych oraz pasków do pomiaru poziomu
glukozy we krwi.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59f3fed8-2cb8-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00232316/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-14 09:35
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006659/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Leki gotowe, płyny infuzyjne, paski do pomiaru glukozy we krwi.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
www.platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip
.7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ze
względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
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zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca
się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi
rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Zamawiający rekomenduje,
aby komunikacja z wykonawcami odbywała się
tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Ofertę należy
przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli
wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym
znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Dokumenty w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-AS-TP.010.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków gotowych - Leki gotowe, płyny
infuzyjne. Wszystkie wyroby sterylne muszą posiadać zewnętrzną etykietę z dokładnym opisem
asortymentu, terminem ważności produktu, numerem serii i danymi producenta. Termin
ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyrobów identycznych z treścią
oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692500-2 - Płyny dożylne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1. Cena (koszt) - 60%
2. Skrócony termin dostawy - 40%
3. Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 -punktowej:
a) CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%/Cena oferty badanej
- Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt.) w zakresie kryterium ceny.
b) SKRÓCONY TERMIN DOSTAWY – 40%
- Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie.
- Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla zamówienia, zostaną przyznane na podstawie
określonego w ofercie skróconego terminu realizacji zamówienia na cały zakres oferowanego
przedmiotu zamówienia. Podstawowy termin realizacji zamówienia Zamawiający określa na nie dłuższy
niż 72 godziny od złożenia zamówienia;
Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do okresu
podstawowego będzie punktowane wg poniższej tabeli:
Okres realizacji zamówienia w przedziale: Liczba punktów
1. do 72 godzin 0 pkt.
2. do 48 godzin 20 pkt.
3. do 24 godzin 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków gotowych - Ticagrelor. Wszystkie
wyroby sterylne muszą posiadać zewnętrzną etykietę z dokładnym opisem asortymentu,
terminem ważności produktu, numerem serii i danymi producenta. Termin ważności
oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyrobów identycznych z treścią
oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1. Cena (koszt) - 60%
2. Skrócony termin dostawy - 40%
3. Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 -punktowej:
a) CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%/Cena oferty badanej
- Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt.) w zakresie kryterium ceny.
b) SKRÓCONY TERMIN DOSTAWY – 40%
- Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie.
- Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla zamówienia, zostaną przyznane na podstawie
określonego w ofercie skróconego terminu realizacji zamówienia na cały zakres oferowanego
przedmiotu zamówienia. Podstawowy termin realizacji zamówienia Zamawiający określa na nie dłuższy
niż 72 godziny od złożenia zamówienia;
Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do okresu
podstawowego będzie punktowane wg poniższej tabeli:
Okres realizacji zamówienia w przedziale: Liczba punktów
1. do 72 godzin 0 pkt.
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2. do 48 godzin 20 pkt.
3. do 24 godzin 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków gotowych - Clopidogrelum. Wszystkie
wyroby sterylne muszą posiadać zewnętrzną etykietę z dokładnym opisem asortymentu,
terminem ważności produktu, numerem serii i danymi producenta. Termin ważności
oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do
zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyrobów identycznych z treścią
oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1. Cena (koszt) - 60%
2. Skrócony termin dostawy - 40%
3. Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 -punktowej:
a) CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%/Cena oferty badanej
- Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt.) w zakresie kryterium ceny.
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b) SKRÓCONY TERMIN DOSTAWY – 40%
- Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie.
- Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla zamówienia, zostaną przyznane na podstawie
określonego w ofercie skróconego terminu realizacji zamówienia na cały zakres oferowanego
przedmiotu zamówienia. Podstawowy termin realizacji zamówienia Zamawiający określa na nie dłuższy
niż 72 godziny od złożenia zamówienia;
Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do okresu
podstawowego będzie punktowane wg poniższej tabeli:
Okres realizacji zamówienia w przedziale: Liczba punktów
1. do 72 godzin 0 pkt.
2. do 48 godzin 20 pkt.
3. do 24 godzin 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pasków do pomiaru glukozy we krwi wraz z
glukometrami. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyrobów identycznych z treścią oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33124000-5 - Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
33124131-2 - Paski odczynnikowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1. Cena (koszt) - 60%
2. Skrócony termin dostawy - 40%
3. Razem 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 -punktowej:
a) CENA – 60%
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 60%/Cena oferty badanej
- Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt.) w zakresie kryterium ceny.
b) SKRÓCONY TERMIN DOSTAWY – 40%
- Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie.
- Punkty w przedmiotowym kryterium oceny ofert dla zamówienia, zostaną przyznane na podstawie
określonego w ofercie skróconego terminu realizacji zamówienia na cały zakres oferowanego
przedmiotu zamówienia. Podstawowy termin realizacji zamówienia Zamawiający określa na nie dłuższy
niż 72 godziny od złożenia zamówienia;
Zamawiający informuje, iż skrócenie terminu realizacji zamówienia, w stosunku do okresu
podstawowego będzie punktowane wg poniższej tabeli:
Okres realizacji zamówienia w przedziale: Liczba punktów
1. do 72 godzin 0 pkt.
2. do 48 godzin 20 pkt.
3. do 24 godzin 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
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1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesje lub
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001Prawo Farmaceutyczne w przypadku oferowania produktów leczniczych oraz zezwolenie na
prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w
przypadku ich oferowania. Oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych lub Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązującym
Prawem Farmaceutycznym , ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne - dotyczy
asortymentu, w przypadku którego przedmiotowe świadectwo zgodnie z przepisami prawa jest
wymagane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przesłania kopii dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do obrotu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - dotyczy asortymentu będącego
wyrobem medycznym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
stanowi oświadczenie własne wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 stanowi oświadczenie własne wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, które stanowi dowód zastępujący wymagane podmiotowe środki
dowodowe. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada koncesje lub
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001Prawo Farmaceutyczne w przypadku oferowania produktów leczniczych oraz zezwolenie na
prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi w
przypadku ich oferowania. Oświadczenia o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie
do obrotu oferowanych produktów, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Rady Unii
Europejskiej lub Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym, ustawa z
dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne - dotyczy asortymentu, w przypadku którego
przedmiotowe świadectwo zgodnie z przepisami prawa jest wymagane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przesłania kopii dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do obrotu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia,
że oferowany asortyment posiada dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych - dotyczy asortymentu będącego wyrobem medycznym.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez
osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w rozdziale 11 ust. 1 – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek udziału w
postępowaniu wykazany w rozdziale 11 ust. 1 SWZ musi spełnić samodzielnie w całości co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli Wykonawca w
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, określonego powyżej polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
2) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy.
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób
lub zakres realizacji przedmiotu umowy,
3) zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla
towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy,
5) zmiany cen urzędowych
4) zmiany wynikająca z omyłki pisarskiej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy platformazakupowa.pl - Platforma
Zakupowa zamawiającego adres: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 72 godzin
od złożenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku
z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.
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