Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062137/01 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO OCTAN GLIATIMERU (lek typu Copaxone, Remurel lub
równoważny) – leku stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM)
- powt. post.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306331
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szwajcarska 3
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-285
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.strusia.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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 PRODUKTU LECZNICZEGO OCTAN GLIATIMERU (lek typu Copaxone, Remurel
lub równoważny) – leku stosowanego w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego
(SM) - powt. post.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-957986e8-bc5a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062137/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 09:02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009302/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.24 Produkty lecznicze stosowane w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego
(SM)
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.szpital-strusia.poznan.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: 1. miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl2. ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal3. poczta elektroniczna
Zamawiającego: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
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: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WSM/DZP/381-3603/2021
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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego octan gliatimeru (lek typu
Copaxone,Remurel lub równoważny) - lek stosowany w programie lekowym leczenia
stwardnienia
rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w
Poznaniu.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.
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: do 2021-12-31
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: 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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – tj. wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument
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uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane
przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego
produktami leczniczymi na terenie Polski.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: Oświadczenia
wykonawcy, że oferowany produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu medycznego
w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie
świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku złożenia oferty na
lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenia wykonawcy, że oferowany produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu
medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że
odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku
złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji.
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:
Tak

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:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:1) jeśli nastąpi zmiana
przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które
będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być
dostosowana do tych przepisów.2) w przypadku obniżenia ceny jednostkowej netto i brutto
poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionym w zał. do
niniejszej umowy, wynikającym m.in. ze zmiany ceny wprowadzonej przez producenta 3)
przedłużenia terminu obowiązywania umowy jeśli nie zostanie wykupiony cały asortyment objęty
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tą umową 4) w innych przypadkach, jeśli zamawiający uzna, że zmiany te są korzystne z punktu
widzenia jego interesu gospodarczego albo konieczność zmiany wynika z przyczyn nie leżących
po jego stronie, których w chwili ogłoszenia o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków
Zamówienia nie można było przewidzieć – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać
dostosowana do zaistniałych okoliczności 5) zmiany numeru konta bankowego , na które
przelewane jest wynagrodzenie z tyt. wykonywania niniejszej umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: skrytka Zamawiającego ePUAP: wsmstrusia/skrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-07
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