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Sprawa mPN021202.2

Specyfikacj a warunk 6w zarn6wi enia

I. Zamawialqcy:
ZakNad Opiekuriczo -L,eczniczy Samodzielny Publiczny ZaI*ad Opieki Zdrowotnej,,Le$na
IJstrof'o w Tucznie ul. staszica 5,78-640 Tuczno, tel. centrala 67 259 30 04, KRS
0000077337, NIP 765-000-91-10, Regon 331299439, e-mail: szpitaltvczno@poczta.onet.pl,
internetowa strona: www.sanatoriumtuczno.org reprezentowany przez jego Dyrektora Pawla
Suskiego.
Wszelkie zmiany i wyja3nienia Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz inne dokumenty
zam6wienia bezpoSrednio zwiqzane z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publikowane
bEd4 na stronie zakladu www.sanatoriumtuczno.org. w zardadce: Przetargi"

II. Przedmtot zam6wienia:
1. Sukcesywne' dostawy 1ek6w, material6w opatrunkowych, opatrunkow

specjalistycznych, sprzgtu jednorazowego, plyn6w, Srodk6w dezynfekcyjnych,
odzywek do odzywiania dojelitowego oraz Srodk6w ochrony osobistej , przez okres
jednego roku liczonego od dnia 01 stycznia2}2I roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
w grupach: 33600000-6, 33140000-3, 33141110-4, 33140000-3. 33141110-4,
3 3 1 40000-3 , 3 3 1 4 i 000-0, 3 3 600000-6, 33692000-7 , 24455000-9, 336925t0-5 ,
33199000-1, oraz 33141000-0 wg kod6w CPV (Wsp6lnego Slownika Zamowien
wprowadzonym Rozporzqdzeniem Komisji Wsp6lnoty Europejskiej nr 21312008
z dnra 28 listopada 2007 roku) z podzialem na 9 zadafr, na nizej wymienionych
warunkach:
a) Zamawiai4cy . zasftzega sobie prawo do zmian proporcji w zamawianych

asortymentach w przypadkur6hnic w planowanym obloZeniu obiektu orcz stan6w
chorobowych os6b na pobytach leczniczych,

b) czgstotliwoSi sukcesywnych dostaw bgdzie uzalehniona od wartoSci zam6wienia
w zadaniu" W przypadku zadart, kt6rych warloSi nie przekroczy kwoty 10.000,00
PLN Zamawiajqcy dokona zakup6w w dw6ch/tr zech czgsciach (transzach),

c) Zamawrajqcy zastrzega sobie prawo do dokonyrvania zakup6w interwencyjnych,
w przypadku gdy wykonawca zam6wrenia nie bgdzie w stanie dostarczyc leku
lub jego zamiennika lub innych produkt6w bgd4cych przedmiotem zam6wienia,
z biez4cego zapotrzebowania i do obci4zenia go rohnicq, koszt6w zakupu
w stosunku do ceny oferty,

d) Zamawiaiqcy zastrzega sobie moZliwoSd rezygnacji z czg(ici planowanego
zam6wieni a z przy czyn o d niego niezalelnych, np. zmniej szenie obiozenia
Zakladupacjentami w stosunku do planowanego oraz stan6w chorobowych.
Opcjonalnie, w stosunku do zal<ladanej wielkoici zakLadamy mozliwoSi
zmniejszenia dostaw do 20% na niekt6re asortymenty,

e) Wykonawca zam6wienia w zadaniu nr 7 na dostawy odzywek do odzywiania
dojelitowego, u2yczy nieodplatnie pigi pomp Zywieniorvych, kt6re dostarczone
zostan4 wraz z pierwsz4 dostaw4 odzywek. Przekazanie nast4pi na podstawie
protokolu, przygotowanego przezrvykonawcg, stanowi4cego zal4cznik do umowy,



0 W przypadku lek6w ZamawialEcy wymaga minimum jednorocznego terminu
waZnoSci.

i)

zwnawiaj?cy dopuszcza oferowanie lek6w generycznych, zastgpczych
i r6umowahnych. Za ofertg r6wnowazn4 uwaZa siE ofertg zawierajEc4 iderrtycznE
dawkg substancji czynnej, postai farmaceutycznq, takie samo dzialanie
farmakologiczne, takie samo dopuszczenie (wskazania) do stosowania. JeLeIi
w opisie przedmiotu zamlwienia - okreSlonym w Formularza ofertowym
(zal4cznik nr 1 do specyfikacji) - znajduje sig jakikolwiek znak towarowy,
patent, nornla czy pochodzenie, nalezy przyj4c, ze zamawidqcy podal taki opis
ze wskazaniem na typ i dopuszcza skladanie ofert r6wnowtznych o parametrach
nie gorszycb niz te, podane pod pojgciem typu. Wszelkie odmiennoSci w stosunku
do oczekiwan zamawiaj4cego musz4 byi odnotowane w odpowiedniej pozycji
Fonnularza ofeftowego (zalqczniknr 1 do Specyfikacji) w kolumnie uwagi,
oferowane produkty lecznicze musz4 posiadai wahne Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz mvsz4 posiadai aktualne karty
charakterystyki produkt 6w leczniczy ch,
zamawiaj}cy dopuszcza na oferowanie innych wielkosci opakowafi,
niz oczekiwane ptzez Zamawiaj4cego, a okreslone w Formularzu oiertowym
(celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub gdy na rynku wystgpuje
tylko opakowanie handlowe o wielkoSci innej, niL oczekiwane), z odpowiednim
ptzehczeniem og6lnej iloSci i zaol<rqgleniem ewentualnych ulamkowych iloSci
do pelnego opakowania w 9619. Informacja o zaproponowaniu innej wielkoSci
opakowania musi by6 odnotowana w kolumnie uwagi Formularzaofertowego,
zamawiaj4cy dopuszcza mozliwosi skladanie ofert czgsciowych, zgodnie
z podzialem na zadania, wskazanym w zal4czniku nr 1 do specyfikacj i. Kazdy
z wykonawc6w moZe przy stqpil do j ednego b 4dL do dowolnej ilo sci zadart,
zamawiaj}cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych,
w realizacji zam6wienia zamawialEcy dopuszcza, w przypadku braku
asortyment6w oferowanych do postgpowania, dostaw produkt6w r6wnowa2nych,
po uzgodnienit z zamawial4cym, w cenie nie przel<raczaj4cej wartoSci ceny
oferowanej.

Opis czgSci zam6wienia: leki, materialy opatrunkowe, opatrunki specjalistyczne,
sprzgt jednorazowy, plyny, srodki dezynfekcyjne, odZywki do od2ywiania
dojelitowego oraz Srodki ochrony osobistej, w tym (ako oddzielne zadanie) rgkawice
ochronne.
Zam6wtenie wykonywane bgdzie sukcesywnie w okresie od dnia 07 stycznia2123
roku do dnia 31 grudnia 2023.

m. T.yb udzielenia zam6wienia
Postgpowanie przeprow adzone zostanie zgodnie z zapisami ustawy z dma 1 1 wrzeSni a 2019
roku Prawo zamowiehpublicznych (Dziennik Ustaw poz.2019 z dnia24 pu2dziernika2}l9
roku). Zam6wienie udzielone zostanie w trybie podstawowym okreSlonym w afi..275 - 296
wy Aej przyw olanej ustawy.
Zamawiaj'4cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z moaliwo(;ci4 prowadzenia
negocjacji.

ry. Komunikacja z wykonawcami
1. Do komunikacji z wykonawcami Zamawiajqcy wyznaczap. Arletg Kwiecirisk4

w zakresie przedmiotu zam6wieniaorazp. JulitaKolodziejczyk- Wilk i p. ZdzisLawa
P r zyby sz w zakresie procedural nym.

o)
D,/

h)

i)

k)
l)

2.

a
J.



2. W postgpowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja, miEdzy zamawiaiEcym

u *ykotru-cami odbywai sig bgdzieprzy u1yciuportalu e-zam6wienia,

kt6ry dostgpny jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pll oraz ewentualnie

za po Sredni ctwem p o czty elektronicznej na adt es Zamawiaj 4ce go

zamowieniazoltuczno @ op,d .

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysylaniai odbierania dokument6w

elektronicznych opisane s? w,,Regulaminie korzystafiraz systemu e-Zam6wienia" .

4. Za datq przekazania oferty i innych dokument6w elektronicznych, kopii, czy

oSwiadczefr przyjmuje sig datg ich przyjqcia na portalu e-Zamowienia.

5. Zamawiajqcy przektze link do postgpowania orazlD postgpowania jako zalqcznrk

do niniejszej specyfikacji w postaci komunikatu. Dane te mo2nar6wnie2 uzyska6

na liScie wszystkich postgpowari na porlalu e-Zam6wienia, wykorzystuiqc opcjq

,,Dla Wykonawc6w'i lub w zaldadce ,,Postqpowania" strony gt6wnej'

6. Wykonawcazobowrqzany jest podad w formularzu oferty adres skrzynki na kt6rym
prowadzo n a b E dzie ko re sp onde ncj a z Z amaw iaj qcy m, zwiqzana z p o st gp o wani em .

7. We wszelkiej korespondencji zwiEzanq zniniejszym postgpowaniem, zatSwno

Zamawiajycy jak i wykonawcy w celach identyfikacyjnych musz4 sig poslugiwai

numerem ogtroszenia nadanym w Biuletynie zam6wief publicznychbqd?ID
postgpowania.

8. Dokumenty elektroniczne muszq byc sporzqdzane zgodnie zwymaganiamr

okreSlonymi zRozporz4dzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020

roku w sprawie sposobu sporzqdzanra iprzekazywaniainformacji orazv'rymagah

technicznych dla dokumentow elektron iczny ch w po stgp owaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego lub konkursu (Dz.u. 22020 roku poz. 2452),

oraz RozporuqdzememMinistra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia23 grudnra2020

roku w sprawie podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokumentow
lub oSwiadczeh, jakrch moze Zqdal zamawiajqcy od wykonawcy (Dz.U.22020 roku
poz.2415).

V. Kwalifikacja podmiotowa i warunki udziatu w postgpowaniu.
Z postgpow ania ZamawiaJE"y wykluczy wykonawc6w zgodnie z zapisem art. 1 08

ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych'
Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest:

1. Posiadanie zdolnoSci do wystgpowania w obrocie gospodarczym wytahqqce
sig posiadaniem wpisu do jednego z rejestr6w dzialalnoSci gospodarczej.

2. Posiadanie uprawniefr do prowadzenia dzialalnoSci, w tym wymaganych z uwagi

na przedmiotzarnowienrazezwoleri, licencji, koncesji oraz wpisu do rejestru

dzia\alnoi:ci regulowanej w rozumieniu art. 114 pkt. 1'

3. Pozostawanie w sytuacji ekonomicznq i finansowej umoZliwiaj qcej pelnqreahzaciE

niniej szego zam6wienia.
4. Niezaleganie w wplaceniu podatk6w i oplat narzeazwlaSciwego naczelnika urzgdu

skarboweg o, oraz skladek na ubezpie czenia spoleczne i zdrowotne narzelcz Zakladu

Ubezpieczeri Sp olecznych.
5. Posiadanie b4dZ dysponowanie Srodkami transportu, kt6rymi wykonawcareahzowat

bgdzie dostawy do siedziby zamawialqcego na sw6j koszt i ryzyko.
6. Wypelnienie obowi4zk6w informacyjnych ptzewidzianych w art. 13 i 14

RozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia,2016 roku w sprawie ochrony os6b tizycznych w zwrqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprarvie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE oraz ustawy z dnia 10 maja 201 8 roku



o ochronie danych osobowych (Dz.rJ. 22018 roku poz. 1000). uzyskanie zgody

naprzetwarzaniedanychosobowych zgodnie zarl.6ust' l lit' a.vq'.ZIJprzytoczonego

Rozporz4dzeniaParlamentu i Rady (UE), od os6b wymienionych w materialach

zlohonq przez nas ofertY.

7. Podmiotowe $rodki dowodowe:

a) zamawiaj4cy zasftzega sobie prawo do zaaqdania od wykonawc6w odpis6w

dokumentow potwierd za14cy ch spelnianie warunk6w okreSlonych

wpkt. 1i2.
b) zimawiai4cy mo2e'yst4pi6 do wykonawc6wwybranych do teahzacii

zam6wieiia o informacjq o braku ptzynalehnoSci do grupykapitalowej,.

w rozumieniu ustawy z- dnia t 6 lutego 2006 roku O ochronie konkurencji

i konsument6w (Dz" U. 22020 roku poz. 1076 i 1086, a zgodnie z zapisem

Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technolo gii z dnia23 grudnia2020

roku w sprawie przedmiotolvych Srodk6w dowodowych $ 2 ust. 1 pkt 1)'

VI. Oferty i wybor najkorzystniejszej
1. Oferty w nale?y sklada6 na stronie prowadzonego postqpowanla w termlrue

do godziny: 10.00 dnia 07 grudnia 2022rcku,nazal4czonym formularzu ofertowym'

of."ttg sporzqdzanyw jgzyku polskim. oferty zostanq otwarte 10 minut po uplywie

tego terminu
2. P,i,J rygorem niewaznosci ofertq sklada sig w wersji elektronicznej lub w postaci

el ektionicz nei opatr zonej, po dpise m zaufany m lub p o dpisem o sobistym.

3. ipo;Of, zlozenii oferty, wiym j ei zaszyfrowania opisany zostal na w,,Instrukcji

uzltkownika,, do stgpnej na stroni e hltp s : I I ezamowi enia. gov.p l/

4. Informacje stanowi4ce iajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu ullawy- 7lnia
16 kwietnia 1993 roiu o"zwalczaiiu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.22020 roku poz'

1913) nalehy przekazywai w postaci elemenl6w elektronicznych przy uzyciu Srodk6w

komunikacj i elektronic znej, w postaci wydzielonego pliku i odpowiednio

oznakowanego pliku, ktOry nafeZy zaszyfrowat razem z plikami stanowi4cymi jawn4

czgS6 ofertY.

5. Ziaczfikiem do ofertyiest oSwiadczenie w sprawie spelniania warunk6w 
'dzialu

w postgpow aniu (znlucznik nr 2 do specyfikacji) oraz oSwiadczenie ws' RODO

lzatacznix nr 3 do specyfikacji) kt6re naleby zaszyftowai na og6lnych zasadach'

6. Wykonawc aprzedrrply*.* teiminu sklatlania ofert moZe dokona6 zmiany oferty

tutr jej *yrofiniu w spts6b zgodny z zapisanti,,Instrukcji u2ytkownika" a dostEpnej

na portalu e-Zam6wienia.
7. Otwarcie ofert nast4pipoprzeztlycie mechanizmu deszyfruj4cego ofert ciostqpnego

na portalu e-Z,arn6wienia.
B. Niezwlocznie po otwarciu ofertZamat',riaiqcy udostqpni na stronie internetowej

prowadzonego po stgpowania komtmikat o podmi otach, kt6re ptzy st4plly

clo postgpo*uniu, siedzibie i rniejscu prowadzonej przezte podmioty dzialalnoSci'

or az cenach zlolonY ch ofert'
g. Wykonawcy pozosiaj4 zwiqz?Irti zLoaon4ofert4 pruez 30 dni, liczonych od uplywu

terminu ich skladania.
I0.Zamawiaiqcy nie wyrnaga sktradania wadium'

ll.Wykonawcaoblicri""iqoferty poprzezprzemno2.eniewartoScijednostkowej

przezilosi pozostaJIcqw zainteresowaniu zamawiq4cego, wpisuj4c wartosi oferty

clo ,,Formufatza ofertowego" cyframi oraz slownie'

12. Cenaoferty wpisana do F-ormular zaiestcen4 ostate cznqi obowi4zuje plzez caly czas

trwania umowy.



13. Oferl zostan4sklasyfikowane na podstawie poni2szych kryteri6w i ich wag:

a) cena ofefiY (brutto) 95 %
b) czas reakcj inabielqce zam6wienie 5 %

Ocena ofert i wyb6r najkorzystniejszej nast4pi poprzezpor6wnanie

ich do najkorzystniejszej w kaZdym z kryteriow i zsumowaniu uzyskanych prlni<t6w'

14. Umowa zwybranymwykonawc4 podpisana zostanie w.terminie 5 dni od ogloszenia

wynik6w postgpowania.wz6r umowy stanowi zaNqcznik do specyfikacji'

VII. Srodki ochronY Prawnej
wszystkim *yLottu*com przysluguj 4 srodki ochrony prawnej przewtdziane

w Rozdziale IX ustawy Prawo zamowienpublicznych'

Zakiad Opi Lirr:r {_r,eczniczy
USTROfi'wTucznie
tKd


