
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup i dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
"Senior" w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001089226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Różanka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825718116

1.5.8.) Numer faksu: 825718116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@senior.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.senior.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

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:

Zakup i dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej
"Senior" w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-252783a8-5a42-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007178/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12 14:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001476/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa leków oraz materiałów opatrunkowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.senior.com.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: Adres
skrzynki ePUAP, na którą należy kierować ofertę cenową: /2o0p4vra51/skrytka

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisem SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.1.2021

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

4.1.8.) 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 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków pełnopłatnych, materiałów
opatrunkowych zgodnie do załącznikiem nr 1 (ofertą cenową) oraz leków refundowanych
realizowanych w oparciu o Urzędowy wykaz leków refundowanych przy uwzględnieniu
przysługujących mieszkańcowi zniżek. Produkty farmaceutyczne winny spełniać warunki
dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r.
Prawo farmaceutyczne.3.1.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na preparaty w innych
opakowaniach jednostkowych. 3.1.2 Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać
minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza
termin ważności przedmiotu zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.3.1.3 Oznakowanie dostarczonych preparatów
(ulotki informacyjne, etykiety - oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.3.1.4 W
okresie trwania umowy Wykonawca może zaproponować lek zastępczy, w przypadku braku
zamawianego preparatu wymienionego w załączniku nr 1 (ofercie cenowej), z zastrzeżeniem, że
lek zastępczy jest rozwiązaniem opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawiającemu
ciągłości dostaw leków niezbędnych do leczenia mieszkańców, a Wykonawcy osiągnięcie
spodziewanego zysku z tytułu realizacji umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu
z rynku lub wstrzymania jego produkcji. W wyniku zaistniałej sytuacji, o której mowa powyżej,
Wykonawca zaoferuje lek zamienny po cenie rynkowej. Jeżeli zaoferowana cena preparatu
zastępczego przewyższa cenę leku ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zakupu leku zastępczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-01 do 2022-02-28

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: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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

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

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. Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem
art.144 – prawo zamówień publicznych tj:1.1 Zamawiający zastrzega, że cena asortymentu
może się zmienić w przypadku zmian przepisów ogólnych w tym zakresie, na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).1.2 Zamawiający zastrzega, że zmianę tych cen
dopuszcza się z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.1.3 W przypadku gdy wzrost
cen proponowanego asortymentu po cenach umownych u producenta przekroczy 10% w
stosunku do cen w dniu złożenia oferty (wzrost ten może być uwzględniony po wcześniejszym
udokumentowaniu przez Wykonawcę).1.4 W przypadku asortymentu importowanego zmiana
cen będzie możliwa, gdy wskaźnik wzrostu kursu waluty producenta przekroczy 8% w stosunku
do kursu z dnia złożenia oferty (średni kurs NBP).1.5 Zmiany cen wynikających ze zmian stawek
podatkowych w stopniu wynikającym z tych zmian oraz w innych, nie dających się przewidzieć
przypadkach przed przystąpieniem do składania ofert.1.6 Podwyższenie cen umownych nie
może nastąpić w okresie krótszym niż 3 miesiące od podpisania umowy.1.7 Wykonawca o
zmianie cen na wyższe winien powiadomić Zamawiającego pisemnie z minimum 7 – dniowym
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wyprzedzeniem wraz z uzasadnieniem dokonanych podwyżek. 1.8 Zamawiający dopuszcza
zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z
obowiązującego prawa.2. W przypadku okresowych promocji cenowych towaru, stosowanych
przez producentów, strony uzgadniają, że w tym okresie dostawy towarów wyszczególnionych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą realizowane przez Wykonawcę w cenach niższych,
uwzględniających promocję cenową.3. Strony zastrzegają możliwość ograniczenia asortymentu
towaru objętego przedmiotem zamówienia o pozycje, które zostały wyłączone z produkcji lub
jego produkcja została wstrzymana.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul. Parkowa 14, Różanka, 22-200
Włodawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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