
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100540800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wieruszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@pcm-nzoz-wieruszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

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 dla Powiatowego Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c5f20cd-17d7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00184844/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-17 19:54

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00184844/01 z dnia 2021-09-17

2021-09-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



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
www.pcm-nzoz-wieruszow.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: miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (za
wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej:
zamowienia_publiczne@pcm-nzoz-wieruszow.pl (główny kanał komunikacji). W przypadku awarii
głównego kanału komunikacji Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pomocą
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz
udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/, Formularz do komunikacji) (zastępcze
kanały komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w
zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (zwane dalej zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”), przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc.,
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 wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na wskazany przez Zamawiającego kanał komunikacji.
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7. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452)
8. Zamawiający nie zamierza komunikować się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie PZP.

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.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 – dalej: RODO)
informuję, iż:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, reprezentowana przez Eunikę Adamus
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ
Szpital Powiatowy w Wieruszowie jest Piotr Rajski „ENTERPRISE „ - piotr.rajski@meddata.pl
4.Cel i podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej
Ustawą) art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na
podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy, oraz zawarcia i realizacji umowy i
jej rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym
postępowaniu na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b). RODO. . W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia
roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym realizując prawnie uzasadniony interes
administratora. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub
obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa..

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2020/PCM

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4
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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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka
(opis) oraz ilości podane zostały w załączniku nr 1 stanowiącym ARKUSZ ASORTYMENTOWY
do SWZ, pakiet nr 1. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy

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: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących dostaw
z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość przewidywalnych
zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych
podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje
złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania. 
3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60%
b)Termin dostawy - 40 %

Ad a)
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru:
cena badanej oferty
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ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60
najniższa cena oferty
Ad b)
Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według
wzoru :
najkrótszy termin dostawy
ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40
termin dostawy w badanej ofercie
- 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów 
- 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów 
- 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka
(opis) oraz ilości podane zostały w załączniku nr 1 stanowiącym ARKUSZ ASORTYMENTOWY
pakiet 2 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy

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: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących dostaw
z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość przewidywalnych
zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych
podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje
złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania. 
3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60%
b)Termin dostawy - 40 %

Ad a)
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru:
cena badanej oferty
ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60
najniższa cena oferty
Ad b)
Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według
wzoru :
najkrótszy termin dostawy
ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40
termin dostawy w badanej ofercie
- 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów 
- 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów 
- 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z
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o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka
(opis) oraz ilości podane zostały w załączniku nr 1 stanowiącym ARKUSZ ASORTYMENTOWY
Pakiet nr 3 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy.

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: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących dostaw
z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość przewidywalnych
zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych
podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje
złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania. 
3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60%
b)Termin dostawy - 40 %

Ad a)
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru:
cena badanej oferty
ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60
najniższa cena oferty
Ad b)
Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według
wzoru :
najkrótszy termin dostawy
ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40
termin dostawy w badanej ofercie
- 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów 
- 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów 
- 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie. Szczegółowy wykaz produktów, charakterystyka
(opis) oraz ilości podane zostały w załączniku nr 1 stanowiącym ARKUSZ ASORTYMENTOWY
Pakiet nr 4 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy.

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: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących dostaw
z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość przewidywalnych
zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych
podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje
złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania. 
3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60%
b)Termin dostawy - 40 %

Ad a)
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
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rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru:
cena badanej oferty
ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60
najniższa cena oferty
Ad b)
Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według
wzoru :
najkrótszy termin dostawy
ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40
termin dostawy w badanej ofercie
- 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów 
- 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów 
- 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

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.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem :
A) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z
dn. 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), w przypadku
zaoferowania leków,
B) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst
jednolity z późn. zm.)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
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Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów
selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy.

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. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych : 
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-dzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) oświadczenia 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 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik Nr 6 do SWZ. 
3) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z dn.
06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), w przypadku zaoferowania
leków,
4) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst jednolity
z późn. zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych : 
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-dzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) oświadczenia 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 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ. 
3) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z
dn. 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), w przypadku
zaoferowania leków,
4) ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst
jednolity z późn. zm.)

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. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3do SWZ. 
2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją projektowanych
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postanowień umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w nich
określonych.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. W
formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres
poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00184844/01 z dnia 2021-09-17

2021-09-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania.  3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami: a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60% b)Termin dostawy - 40 %  Ad a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru: cena badanej oferty ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60 najniższa cena oferty Ad b) Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według wzoru : najkrótszy termin dostawy ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40 termin dostawy w badanej ofercie - 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów  - 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów  - 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania.  3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami: a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60% b)Termin dostawy - 40 %  Ad a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru: cena badanej oferty ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60 najniższa cena oferty Ad b) Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według wzoru : najkrótszy termin dostawy ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40 termin dostawy w badanej ofercie - 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów  - 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów  - 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP. Zamówienie będzie polegać na dodatkowych dostawach, zwiększeniu bieżących dostaw z zachowaniem asortymentu zgodnie z wykazem załączonym do SWZ. Wartość przewidywalnych zamówień nie przekroczy 20 % wartości całego zamówienia.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: a) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 2.W podanym poniżej sposobie punktacji dane wskazane we wzorach są brane pod uwagę z tych podlegających aktualnej ocenie i punktacji. W ocenie ofert nie będą brane pod uwagę deklaracje złożone w ofertach, które zostały odrzucone lub wykonawca został wykluczony z postępowania.  3.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami: a)Cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60% b)Termin dostawy - 40 %  Ad a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” n-tej oferty zostanie określona według wzoru: cena badanej oferty ilość pkt. za cenę = ------------------------------------- x 100 x 0,60 najniższa cena oferty Ad b) Liczba punktów przyznana za kryterium „termin dostawy ” n-tej oferty zostanie przyznana według wzoru : najkrótszy termin dostawy ilość pkt. za termin dostawy = ---------------------------------------------- x 100 x 0,40 termin dostawy w badanej ofercie - 5 do 7 dni roboczych – 1 punktów  - 3 do 4 dni roboczych – 5 punktów  - 1 do 2 dni roboczych – 10 punktów
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40
	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.
	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.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych :  1)	dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowie-dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 2)	oświadczenia 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 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.  3)	ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydanych na podstawie ustawy z dn. 06.09.2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.), w przypadku zaoferowania leków, 4)	ważnej Koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. z 2012r. poz. 124 tekst jednolity z późn. zm.)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-27 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl). Zaszyfrowanie oferty nastąpi na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-27



