
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa produktów leczniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 22

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-689

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.kupczak@meditrans.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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:

Dostawa produktów leczniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7a214e2-8d41-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023102/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25 14:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017009/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów leczniczych

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
https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

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:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus
Sp. z o. o. (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).

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): Klauzula informacyjna RODO [zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.
UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1)] znajduje się w rozdziale XII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 913000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków różnych I. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin
ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych
zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 167000 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

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 jest dostawa leków różnych II. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin
ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych
zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 287000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

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 jest dostawa leków różnych III. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin
ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych
zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 55000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
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Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

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 jest dostawa leków różnych IV. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin
ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych
zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 240000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
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x 100 %

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 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin
ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza
do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia
podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie składanych
zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy uregulowane są we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 116000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narkotyków i leków psychotropowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż
12 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku,
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc
od dnia podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie
składanych zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy
uregulowane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 34000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

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 7
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku przeciwzakrzepowego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż
12 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku,
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, licząc
od dnia podpisania umowy (dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia na podstawie
składanych zamówień). Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminów realizacji umowy
uregulowane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 14000,00 PLN

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 dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie
zastosowany wzór: Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty
ocenianej) x 100 pkt x 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:1) Kryterium cena o wadze 100 %W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: Ocena
punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt
x 100 %

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:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
posiada:- aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub aktualne
zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (w przypadku producenta) zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
944 z późn. zm.).- zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu
hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi – dotyczy pakietu nr 6.3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór
stanowi załącznik nr 4 do SWZ.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;3. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub aktualne
zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (w przypadku producenta) zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.).4.
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami
odurzającymi i substancjami psychotropowymi – dotyczy pakietu nr 6.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Karty charakterystyki produktu leczniczego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Dokumenty stanowiące ofertę.1) Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące
terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
(sporządzony poza Platformą).2) Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy (sporządzony
poza Platformą).2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.1)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2) Gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
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umowy.3) 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. Pełnomocnictwo powinno zawierać w
szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z
określeniem adresu siedziby; ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt III.2.1. SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni
Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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

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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 –
postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) obniżenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w
przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług; b) w przypadku wykreślenia produktu z
urzędowego wykazu produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i braku dostępności
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na rynku produktów o pełnej zgodności, wycofania przez producenta któregokolwiek z
produktów określonych załącznikiem nr 1, zamiany na produkt z tej samej grupy (o tych samych
właściwościach i składzie), o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik
produktu w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt;c)
zmiany cen jednostkowych, zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie w przypadku zmiany
cen urzędowych lub wprowadzenia leków na listę cen urzędowych w drodze właściwego
obwieszczenia Ministra Zdrowia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty opublikowania obwieszczenia do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o
mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen leków nie może powodować zwiększenia
określonej w umowie ceny jednostkowej;d) zastąpienia towaru zaoferowanego na etapie
przedmiotowego postępowania przetargowego, dostarczanego w ramach realizacji niniejszej
Umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar
będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji
dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, że cena wprowadzonego towaru nie ulegnie
zwiększeniu. Wówczas Wykonawca może zaproponować do akceptacji Zamawiającego inny
towar spełniający co najmniej wszystkie warunki zamówienia wynikające z dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego.
Propozycję zmiany Wykonawca kieruje do Zamawiającego na piśmie wraz z
udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny
proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji;e)
obniżenia ceny jednostkowej produktu;f) zmiany danych lub przekształcenia Wykonawcy (np.
zmiana siedziby, adresu, nazwy, przejęcia, fuzji, zmiany formy prawnej);g) zmiany nazwy
produktu przy zachowaniu pełnej zgodności jego substancji czynnych;h) zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasad proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, że Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni) zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne
dokumenty wystawione przez producenta, stwierdzające ten fakt;i) zmiany podyktowane zmianą
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.Z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w każdym przypadku wyklucza się takie zmiany
umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że wynika to z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023102/01 z dnia 2021-03-25

2021-03-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (w przypadku producenta) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.).4. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi – dotyczy pakietu nr 6.
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	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 08:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsprits_warszawa
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 09:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



