Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007962/01 z dnia 2021-02-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i
Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631137029
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Mogileńska 42
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-044
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8738 724
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.szymanowicz@mogilenska.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mogilenska.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 leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i
Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa58626f-70e5-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007962/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17 07:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001783/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków i 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

http://mogilenska.pl/
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://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:1) w zakresie ofert - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal [Adres ESP (skrytki ePUAP): /spzoz-zolirm/SkrytkaESP],2) w
pozostałym zakresie: poczty elektronicznej: monika.szymanowicz@mogilenska.pl.2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
dostęp do konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania ofert.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniProtlu, określone w Regulaminie miniProtalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP lub na adres email: monika.szymanowicz@mogilenska.pl.7. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
monika.szymanowicz@mogilenska.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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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 art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, 61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42;2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mogilenska.pl;3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu”.4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1 Ustawy; 5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie
przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOLiRM.IV/381-01/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu.
Przybliżone zapotrzebowanie zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego asortymentu) – max do
20% wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw)
określonych w ofercie Wykonawcy. Prawo opcji przysługuje Zamawiającemu w trakcie
obowiązywania umowy.
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: Według kryteriów podanych w SWZ
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
4.3.10.) 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca spełni warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej produktów leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.) lub inny dokument uprawniającego
Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych.
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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:
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów
leczniczych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 944 ze zm.) lub inny dokument uprawniającego Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów
leczniczych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.1) formularz ofertowy – według wzoru
załącznik nr 1 do SWZ;2) formularz asortymentowo – cenowy – według wzoru załącznik nr 2 do
SWZ;3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia zawarto w załącznik nr 1 do
SWZ;2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:1) pełnomocnictwo upoważniające
do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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
6.7.) 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:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie
dostaw, terminu wykonania i wynagrodzenia w następujących przypadkach:1) gdy producent
Towaru zakończy produkcje lub wycofa ze sprzedaży (rynku) Produkt zaoferowany przez
Wykonawcę w ofercie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia dostawy - Zamawiający
dopuszcza możliwość dostarczenia innego leku o lepszych właściwościach, parametrach
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technicznych i jakościowych, niż podanych w niniejszej specyfikacji;2) zmiany przedmiotu
zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez Wykonawcę
nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, pod
warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w
zakresie jego zgodności z SIWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca
powinien szczegółowo udokumentować;3) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku
wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu
zamówienia w umówionym terminie, przy czym nie dotyczy to okoliczności związanych z
zapewnieniem łańcucha dostaw przez wykonawcę. Nie będą stanowiły podstawy przedłużenia
terminu realizacji umowy opóźnienia w dostawach materiałów przez podwykonawców bądź
dostawców na rzecz wykonawcy, problemy z transportem po stronie wykonawcy, problemy
finansowe wykonawcy skutkujące wstrzymaniem dostaw przez podwykonawców lub dostawców
wykonawcy etc.;4) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
niezrealizowania pełnego zakresu dostaw z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;5) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania
maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 3 niniejszej umowy lub w przypadku zmiany
wielkości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 6 umowy lub w art. 455 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych – przedłużenie terminu nie więcej niż o 3 miesiące;6) gdy zmianie
ulegnie urzędowa stawka danego Produktu – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny
wynagrodzenia umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obowiązywała w
dniu składania ofert, a wartością ceny urzędowej po zmianie. Konieczność dokonania podwyżki
cen powinna zostać przez Wykonawcę należycie uzasadniona na piśmie wraz z dostarczeniem
oświadczenia producenta Produktu o takiej zamianie.7) zmianie ulegnie urzędowa stawka
podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego,
przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian8) zmianę
ceny w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta Produktu w
trakcie realizacji niniejszej Umowy- z zachowaniem zasady proporcjonalności. 9) obniżenie ceny
Produktów w przypadku akcji promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub
producenta,10) zmiana ceny w przypadku zmiany stawek urzędowych, Wykonawca przedstawia
listę leków lub preparatów leczniczych, których ceny uległy zmianie.11) gdy zmiany będą
korzystne dla Zamawiającego i nie będą:a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w
ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert
niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy
na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego
zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Skrzynka podawcza EPUAP: /spzoz-zolirm/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-25 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-25
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

