
Ogłoszenię nr 543472-N-2020 z dnia2020-05-25 r.

"Tęczowy Dom" Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci prowadzony przezZgromadzenie Sióstr Benedyktynek

Misjonarek: Dostawa produktów lecznicrych

oGŁosZEME o ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZamieszczanieogłoszeniazZarrieszczanieobowiązkowe

Ogłoszenie dotycry: Zamóńenia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan owanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wylącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizaryjnie jednosteĘ które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

NaleĘ podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej kategorii, o

których mowa w art. 22ust.2 ustawy Pąp, nie mniejszy ńż3OYo, osób zatrudnionych przezzakłady pracy chronionej

lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMArilIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawialący

Nie

Postępowanie przeprowailza podmiot, któremu zamawiający powierryUpowierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Infonnacje na temat podmiotu któremu zamawiaiący powierryVpowierryli prowadzenie postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspólnie ptzez zam awiaj ących

Nie

Jeżelitak,naleĘ wymienić zamańających,którzy wspólnie przeprowadzają poĘpowanie oraz podaó adresy ich



siedzib, krajowe nrrmery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wTaz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest pźeprowa dzanewspólnie zzamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

\il przypadku przeprowadzania postępowania wspólniezzamawiającymi z innych państw czlonkowskich

Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: "Tęczowy Dom" Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przezZgtomadzenie

Sióstr BenedyĘnek Misjonarek, krajowy numer iden§fikaryjny 62274500003100, ul. ul. Kilińskiego 2 ,

19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, pństwo Polska, tel. 87 610 20 39, , e-mail tbiuro@eol.pl, , faks

876 213 474.

Adres strony internetowej (URL): https:l lteczowydom.pll

Adres profilu nńywcy:

Adres strony internetowej pod którym możmauzyskać dostęp do narzędńiurządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określió):

pozo stala pomoc sp ołeczna z zakuł aterowaniem

I.3) wsPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIEMA (jeżeli dotycąy)z

Podział obowipków między zamawiającymi w przypadku wspólnego ptzeprowadzania postępowania, w tym

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania zzanawiającymi z innych pństw członkowskich

Unii Europejskiej (który zzama,wiającychjest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, czy iw
jakim zakresie zaptzeprowadzenię postępowania odpowiadają pozostali zamańający, c4 zamówienie będzie

udzielane przezkaZdego zzamawiających indywidualńe, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

tzecz pozostĄch zamańających) :

I.4) KOMI]NIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

Tak

hąs.llteczowydom.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https : l l teczowydom.pl/



Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uryskaó pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest pzesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiarządzeń lub formatów plikóq które nie są

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony,pełny, be7pośredni ibezpłatny doĘp do tych narzędzimoimauzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniuprzezzamawiającego: Dostawaproduktów leczriczych

Numer referenryj ny z 1 12020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie



II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściorvych

Zanóńenie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiaiąey zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które możezostać udzielone zamówienie jednemu rvykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalłes, rodzaj i ilość dostaw, u§ug lub robót budowlanych

lub olłeślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw prrypadku pańnerstwa innowaryjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1, Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa produktów lecaiczych. 1) Przedmiotem zarnówienia jest dostawa produktów leczniczyoh - leków, w tym

leków zlisĘ leków refundowanych, w ilościach wynikającychzbieĄcych potrzeb Zmawiającego.2)

Prognozowana ilości anĘciaprzedmiotu zamówienia jest ilością szacuŃową, służącą do określenia wielkości

przedmiotu zamówienia i nie odnvierciedla realnegobądż deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia

w czasie trwania rrmowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie zĘn:łu ograniczenia

naĘciaptzezZamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia. 3) Realizacja dostaw przedmiotu

zamówieniabędzie odbywała się sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego od poniedziałku do niedzieli.

W zależności od swoichbieżących potrzeb, Zanańający w okresie trwania umowy będzie składał Wykonawcy

jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiofu zamówienia. 4) Wykonawca będzie dostarczał przedmiot

zamówienia transportem własnym lub na własny kosź, a miejscem dostawy będzie siedziba Zamavłiającego -
19-300 Ełk, ul. Kilńskiego 2. 5) Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceuĘczne (tj.

Dz.U. z2017t.,poz.22ll ze nrt.), ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych (tj. DzU. z20l8 r.poz.

223l ze zrn.), ustawązdńa20.05.20l0 r. o wyrobach medyczrych (tj. DzU. z20l9 r.poz.175) zobowiązany

jest posiadać charakterystyki produktu |eczniczego/karty charakterystyki, świadectwa Ęestracji, ceĘfikaty i inne

dokumenty dopuszczające ptzedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP na oferowany przedmiot zamówienia.

Wykonawcazobowiryany jest do ich okazańa (po zawarciu umowy) nakażde żądałlte Zamawiającego, w

terminie 3 dni od daty wezvrania. 6) Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą

posiadać właściwe ozrakowanie opakowń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7) W

przypadku czasowego wstrzymania w obrocie, wycofania, zaprzestaria produkcji Wykonawca jest zobowiązarry



do wyceny asoĘmentu po ostatniej cenie orazwpisania w załączsiku nr 2a i 2b (w danej porycji) adnotacji

(uwagi) o braku dostępności. 8) Okres ważności dostarczanych preparatów nie krótszy niZ 6 miesięcy od daty

kazdorazowej dostawy. Szczegółowy opis przedmiofu zamówienia znajduje się w zńącmilłtnrłailb do SIWZ.

ż. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważmych, tj, o parametrach chemicmych,

fizycznych i jakościowych nie gorszych niZ określono w SIWZ -vłyłącznie w odniesieniu do produktów, których

pochodzenie zostało określone przezZamawiającego przezwskazanie zraków towarowych, patentów lub

pochodzenia. Zamavliający dopuszczamożliwość oferowania produktów równoważmych określonych w SIWZ tj,

równowaźnych farmacevtycnie i terapeutycnie otazrefundowanychprzezNarodowy Fundusz Zdrowia.

Równowaznośó farmaceuĘczna określa sytuację, w której porównywane leki zawierajątaką samą ilość środka

leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które

przęznaczone są do podawania taką samą drogą; równoważnośó farmaceuĘczna nie warunkuje równoważności

terapeutycznej, gdyżróżmice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować

różmice w rozpuszczęńu oraz biodostępności, a w konselavencji w dzińańu środka farmaceutycznęgo.

Równoważność terapeuty czna - dwa środki są równowaźne terapeuty cnie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie

i jeżeli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak ibezpieczeństwa są

takie, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badń. WymaganiaZanawiającego doĘczące

przedmiotu zamówieniazostaĘ określone w ZałącnilgJw 2a i 2b do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ubiegający się o

udzielenie zamówienia oferuje, poprzez wskazanie w Formularzu cenowym, przedmiot zamówienia równowłżmy

określonemu w SIWZ, jest on zobowiązany - w celu potwierdzeńa, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiomZamavłiającego określonym w SIS/Z - dokonaó w formularzu cenowym opisu kazdego zromitęń

równoważrych (Nazwa handlowa, międzynarodowa, ilość sźuk w opakowaniu oferowanego prodŃtu).

Zamawiający wytażazgodę na zmianę postaci form doustnych tj. wycenę: -zamiast tabletek powlekanych

-tabletki, kapsułki lub draźetki -zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki Rozwiązanie

równoważne omlaczaromłiązańe umożliwiające uryskanie efektu zńożonego przęzZamańającego i

sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych romłiryń. Wykonawca, który oferuje rom,łiązaria równowżne

opisanym ptzezZanawiającego, jest obowipany określić i opisaó roz.dtązańa równoważne, wypełniając

odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowizńącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33600000-6

Dodatkowe kody CPV:

od CPV

33140000-3

331 4lII0-4



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajqcy podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT:

Waluta:

(w przypadlu umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita malcsymalna

wartość w całym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.Ą Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub w ań. 134 ust. 6

pkt 3 ustarvy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu orźLz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w ań. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy P7p:

II.8) Okres, w którym realŁowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta umowa ramowa

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpo częciaz lub zakończeniaz 2021-06-18

Okres w mięsiącach okres w dniach Datatozpoczęcia Data zakonczenla

2021-06-18

II.9) Informacj e dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAtil]tl-\rM, EKONOMICZNI-YM,
FINANSOWYM I TECHNIICZI\YM

ilI.l) WARUNKI UDZIAŁa W PosTĘPowANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawcazobowiązany jest posiadaó

zezvłolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie huńowni farmaceutycntej, składu

celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawię art.72 i afi.74 ustawy z dnia 6 września 200l r. -

Prawo farmaceutyczre (tj. Dz U. 2019 r. poz. 499), zervłolęnia na obrót produktamileczńczymi na terenie

Rzec4pospolitej Polskiej lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaĘ produktów



leczńcrych, w łm dokumenĘ równoważre - obowiązuj ące naterytorium pństw członkowskich Unii

Europejskiej - dotyczy wyłączńe produktów leczńczych (farmaceuĘków) - doĘczy Części I i II

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zanautiający nie określa waruŃów w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków; Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówieniawrazz informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświad częniuĘch osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PoDsTAwY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy łvykluczenia określone w ań. 24 ast. 1 ustawy Pzp

II1.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 ustałvy Pzp Tak

Zamavtiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia

określona w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy P4p)

III.3) WYKAZ oŚwrłuczEŃ SKŁADAI\-YC H PRŹ,F,Z WYKONAWCĘ w CELU wsTĘPNEGo

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI aDZlAŁa

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓW, SKŁADAI§YCH PRZEZ WYKONAWCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLICZNoŚcI, o KTÓRYCH MOWA w ART.25 UsT. 1 PKT 3 USTAWY PZPz



Zanawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostńa najwyżej oceniona do ńożenia, w wyznaczonym nie

krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzieńzłożęnia oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeńabraku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24ttst.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniejńż 6 miesiące przedupĘwem terminu składania ofert.

2) dokumentów wymienionych w pkt t) doĘczących również innych podmiotów, na których zdolnościach lub

syfuacji polega'Wykonawca.3) zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni

farmaceutycz,nej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art.72 i art.74 ustawy z

dnia 6 września 200t r. - Prawo farmaceuty czne (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 499), zęrwolenia na obrót produktami

Ieczńczymina terenie RzeczpospolĘ Polskiej lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrofu i

sprzedaĘ produktów leczńcrych, w tym dokumenty równowazne - obowiązujące na terytorium pństw

członkowskich Unii Europejskiej - doĘczy wyłącznie produktów leczńczych (farmaceutyków).

ilI.s) WYKAZ oŚwrłoczEŃ LUB DoKUMENTÓW SKŁADAI\-YCH PRZEZ WYKoNA\ilCĘ w
POSTĘPOWANIU NA \ilEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

DKDLICZNOŚCL o KTÓRYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 1 USTAWY PZP

ru.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIA}IIA WARUNKÓw uozrAŁU w POSTĘPOWAMU:

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADAI\-YCH PRZEZ wYKoNA\ryCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

oKoLICZNoŚcl, o KTORYCH MowA w ART.25 UsT. 1 PKT 2 UsTAwY PZP

III.7) IIINE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE Iil pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy (Zńącznlk nr la i/lub lb do SIWZ) i formularz cenowy (Załącniknr 2aillub 2b do

SIWZ), 2)w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówięnia, do ofeĘ naleĘ

zńączyó dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w poĘpowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publiczrego zgodnie z art.23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.3) w przypadku podpisania ofeĘ i innych

dokumentów ptzezosobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji do ofeĘ

na|eĘ załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przęz osobę/-y podpisujące

ofertę, 4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicntych lub zawodolvych lub syfuacji

finansowej lub ekonomicnlej innych podmiotów do ofeĘ naleĘ dołączyó zobońązanie Ęch podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5) wskazanie części

zamówienia, której wykonanie wykonawcazarierzapowierzyć podwykonawcy otazktóre Wykonawca

wykona własnymi siłami (eżeli dotyczy).6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zarlieszczęnia na stronie



internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z offiłarcia ofert), przekanłje

Zamawiającemu oświadczeńe o ptzynależności lub braku przynależmości do tej samej grupy kapitałowej, o

której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadc zenia,Wykonawc a może

przedstawió dowody, żepowiązartiaziwrym Wykonawcą nie prowadządo zakłóceniakonkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznknr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

ry.l) oPIs

IV. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Pruetng nieograniczony

IV. 1.2) Zamaw iaiący żąda wniesienia wadium :

Nie

Informacja na temat wadium

tV.1.3) Pzewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

NaleĄ podaó informacje na temat udzielania zaliczęk:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofeń katalogów

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się ńożeńe ofert w postaci katalogów elekEoniczrych lub dołączeńa do ofeń katalogów

elekhonicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

ry.1.5.) \ilymaga się złożenia oferĘ wariantowej:

Nie

D opuszcza się ńożeńe ofeĘ wariantowej

Nie

Złożeńe oferty wariantowej dopuszczasiętylko z jednoczesnym ńożeńem ofeĄ zasadńczej:

IV.1.6) Pnewidywana liczba wykonawcówrktórry zostaną zapro§zeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog kankurencyjny, partnerstwo innowacyjne)



Liczba wykonawców

Przewidywana minim alna liczb a wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenieliczĘ uczestrików umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowę:

nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje doĘczące dynamicznego

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

nie doĘczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się ńożenie ofert w formie katalogów

elekhonicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji pohzebnych do sporządzenia ofert

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Nale{ podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należry wskazać elementyo których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:



Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wańości, rvynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

NaleĄ podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

będzie termin ich udostępnięnia:

Informacj e doty czące przebiegu aŃcji elektronicznej :

Jaki jest ptzewidziarry sposób postępowania w toku aŃcji elekhoniczrrej i jakie będą waruŃi, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąlień):

Informacje dotyczące wykorrystywanego sprzętu elektronicznego,rozlitęń i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aŃcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifftowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

Iv.2) KRYTERIA OCEI\IY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofeń:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria znaczenie

Cena 60,00

Termin dostaw cząstkowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie proceduĘl o której mowa w art. 24aalst.1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, pańnerstwo innowaryjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniaó wsrystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzięleniazamóńenia na podstawie ofert wstępnych bez

przept ow adzenia ne go cj acj i

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby ofert:

t----



NaleĘ podaó informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagńzamawtającego lub informacja o sposobie uryskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozńązaria stanowiące podstawę do składania ofert, jeżelizamańający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ogtariczenialiczby rorvłiązań:

NaleĄ podaó informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat pańnerstwa innowaryjnego

ElemenĘ opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalnę wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoptzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczra:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i idenĘfikacji wykonawców w licytacji elekfroniczrej, w tym wymagania

techniczre ur ządzeń informatyc nry ch:

Sposób poĘpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąlień:



Informacje o liczbie etapów licytacji elekftonicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,któtzy nie złoĘli nowych posĘpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziałllw licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacj i elektroniczrej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zańeranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagani a doĘ cząee zabezpieczęnia naleĘte go wykonania rrmowy :

Informacje dodatkowe:

nie doĘczy

Iv.s) ZMIANA UMowY
Pzewiduje się istotne zmiany postanowieńzawańej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazać zakres, charakter nnian oraz waruŃi wprowadzenia zmian:

1. Dopuszcza się z,rriarry umowy: a) Z powodu uzasadnionych zrrrian w zakresie sposobu wykonywania

przedmiotu zamówienia proponowanychprzezZarnawiającego lub Wykonawcę, jeżelite zmiany są korzystne dla

Zamawiającego; b) Z powodu wystąlienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przeńdzeńaprzed

zawarciem umowy, m.in. zvriązanych ze nrianą ceny w lvyniku ustawowej nriarry stawki podatku YX| c) Z

powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpieńazdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,

którego nie można było przewi dńeć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio Ęciu lub zdrowiu

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozrriarach. d) Z powodu działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie prac, które to dziaNarianie są konsekwencją winy którejkolwiekze stron. 2.

Ponadto dopuszcza się zmiany umowy w zakresie przedmiotowym, tj. zastąpienie produktu objętego rrmową

odpowiednikiem, w przypadku: a) Zaptzestania wytwarzania produktu leczńczego objętego umową, b)

Wygaśnięcia świadectwa rejestracji, c) Przedłożęniaprzez Wykonawcę oferly korzystniejszej dla Zmavłiającego.

3. Zmiany, o których mowa wyżej mogą doĘczyć nadto sposobu konfekcjonowania leku oraz wielkości

jednostkowej dawki. 4. Wszelkie zrrriany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem niewaźności.

Pozostałe informacje zostaĘ zawartew zńączńku nr 6 do SIWZ.



Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym §eżeli doĘczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

D ata: 2020-06-02, godzina: 1 0 : 00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieogranicz ony, przetarg ograniczony, negocj acje z ogłoszeniem) :

Nie

Wskazaó powody:

Język lub języki, w jakich mogą byó sporządzanę oferly lub wnioski o dopuszczenie do ldziałuw postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin rłviązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostateczrego terminu składania ofert)

IV.6.4) Pnewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ptzypadku nieprzyznania

środkóq które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

tV.6.5) Informacj e dodatkowe :

nie dotyczy

Z& czNIK I _ INFoRMACJE DoTyCzĄcE oFERT CzĘścrowycn

Część nr: l Nazwa: Dostawa leków

1) Krótki opis przedmiofu zamówienia (wiellrnść, zalves, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania iwymagań) a w pruypadku partnerstwa innowaryjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówieniajest dostawa leków

szczegółowy opisanych w zńącnikunr 2a do SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV) : 3 3 600000- 6,

3) Wańość części zamówieniafieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):

Wartość bez VAI:



Waluta:

4) Czas trwania lub termin lvykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpo częcla;

data zakończęnia: 2021-06- 1 8

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów medyczrrych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wiellaść, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

olłeślenie zapotrzebowąnią iwymagań) a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania

na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów

medycznych (balsamy, opatrunki, emulsje, strzykawki) szczegółowo opisanychw zńączniku nr 2b do SIWZ. Kod

CPV - 33140000-3 - materiały medyczre 33141110-4 - opatruŃi

2) TWspólny Słownik Zamówień(CPV) : 3 3 1 40000- 3, 33 l 4ltl0-4

3) Wańość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):

Wartość bez VAT:
'Waluta:

4) Cza trwania lub termin lvykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

datarczpoazęaia:

data zakończenia: 2021 -06- 1 8

Kryterium znaczenie

Cena 60,00

Termin dostaw cząstkowych - antybiotyków 20,00

Termin dostaw cząstkowych - innych produktów lecniczychniż antybiotyki 20,00



5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium znaczenie

Cena 60,00

Termin dostaw cząstkowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

. dr Henry
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