Ogłoszenie nr 2021/BZP 00028255/01 z dnia 2021-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów farmaceutycznych – heparyny drobnocząsteczkowe dla SPZOZ w
Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sukiennicza
1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.8.) Numer faksu: 612927102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
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 farmaceutycznych – heparyny drobnocząsteczkowe dla SPZOZ w
Szamotułach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35bdbdd5-9705-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028255/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06 20:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia
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: http://bip.spzoz.powiatszamotuly.pl/zamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: nie
dotyczy
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): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi;2)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH;3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z
którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@szamotuly.med.pl>4) Dane osobowe
wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa produktów
farmaceutycznych – heparyny drobnocząsteczkowe dla SPZOZ w Szamotułach”;5) Odbiorcami Pani /
Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną Administratora;6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą
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przechowywane 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;7)
Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony
w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO;8) Wykonawca jest zobowiązany,
w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to
dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z
udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
Formularzu ofertowym;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) Zamawiający informuje, że:a) Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie,b) udostępnianie protokołu i załączników
do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w
art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia,c) w przypadku korzystania przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15
ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia,d) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,e) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,f) w
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679,g) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **;− 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 ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
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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: ZP-381-17/2021
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

1) Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa produktów farmaceutycznych – heparyn
drobnocząsteczkowych dla SPZOZ w Szamotułach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera OPZ – Załącznik nr 3 do SWZ.Płatność dokonana będzie w złotych w terminie do 30 dni
od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy i dostarczenia faktury, na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze. 2) Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi
spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 maja 2010
roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 186 ze zm.)3) W ramach przedmiotu
zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do:a) dostawy przedmiotu zamówienia
bezpośrednio do wskazanego magazynu - Apteki Szpitalnej (okno podawcze do magazynu
apteki w piwnicy, poziom -1, tył budynku A, za wejściem A7) w godzinach pracy Zamawiającego
w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie. Towar pozostawiony poza apteką uważa się
za niedostarczony zgodnie z umową, b) Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może
przekroczyć 1 dnia roboczego, licząc od chwili złożenia zamówienia faksem lub e-mailem, chyba
że w/w termin mija w dzień wolny od pracy wtedy zamówienie musi być zrealizowane w
następny dzień roboczy.c) każdy dokument rozliczeniowy ( faktura ) musi zawierać nr umowy,
której dotyczy.4) Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w
specyfikacji warunków zamówienia. 6) Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia
realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych
elektronicznie lub faksem przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do
13.00.7) Zamawiający wymaga aby termin ważności oferowanego asortymentu towaru był nie
krótszy niż 12 miesięcy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być
dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego8) Zamawiający informuje, że koszty utylizacji zużytych opakowań
oraz przeterminowanych leków są po stronie Zamawiającego.9) Oznakowanie dostarczonych
wyrobów, ulotki informacyjne, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku
polskim.10) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Charakterystykę Produktu Leczniczego
(kartę charakterystyki) do poszczególnych produktów leczniczych na każde żądanie
Zamawiającego.11) W przypadku zaprzestania produkcji lub przerw w dostępności produktu
objętego umową, za pisemną zgodą zamawiającego wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
równoważnik farmaceutyczny brakującego produktu lub wskazać oferenta, który może
dostarczyć produkt. Zamawiający ma również prawo do zakupu brakującego produktu od
dowolnie wybranego dostawcy. W przypadku zakupu u innego dostawcy, wykonawca pokryje
koszty różnicy między ceną oferowanego produktu a ceną zakupu u innego dostawcy oraz
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pokryje koszty transportu.12) Oznakowanie dostarczonych wyrobów, ulotki informacyjne,
etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.
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
4.3.2.) 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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej tj. koncesję, zezwolenie, licencje lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu
produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjnyzezwolenie na jego prowadzenie
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: Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. koncesję,
zezwolenie, licencje lub wpisu do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy
prowadzącego skład konsygnacyjny- zezwolenie na jego prowadzenie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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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:

Strony dopuszczają zmiany umowy po uprzedniej akceptacji (zgodzie) Zamawiającego w
przypad-ku:a) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i
potwierdzona stosownym dokumentem,b) obniżenia cen jednostkowych towaru,c) w razie
niemożliwości realizacji dostaw zaoferowanego przez Wykonawcę produktu leczniczego na
skutek zakończenia produkcji w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
zamiennik spełniający zapisane w umowie wymagania oferowanego produktu w cenie nie
większej od zapisanej w umowie,d) W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące
przedmiotem umowy, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego
określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie
cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi
automatycznie i nie wymaga formy aneksue) zmiany n-ru konta bankowego w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,f) zmiany
sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego potrzebami,g) zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w
przypadku: Gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość
została przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i
obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości itp. (zmiany danych podmiotów zawierających umowę),h) Jeżeli konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy.3. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny
jednostkowej (za wyjątkiem obniżenia ceny, zmiany stawki podatku VAT), i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawia-jącego.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.6. Zmiany wprowadzone zgodnie z
powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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