
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„DOSTAWA LEKÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NOWY DWOREK"

1.3.) Oddział zamawiającego: Nowy Dworek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001286406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 46

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dworek

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 38 101 67

1.5.8.) Numer faksu: 68 38 101 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nowydworek.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowydworek.com/

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 LEKÓW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae03d0cd-2fe3-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010780/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa leków

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.bip.nowydworek.com/przetargi

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://miniportal.uzp.gov.pl , 
ePUAPu Elektroniczna Skrzynka Podawcza ze skrytką:
/Osrodek_SPZOZND/Skład_ESP, 
dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Osrodek_SPZOZND 
oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@nowydworek.com
„Formularza do komunikacji" (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
http://miniportal.uzp.gov.pl , 
ePUAPu Elektroniczna Skrzynka Podawcza ze skrytką:
/Osrodek_SPZOZND/Skład_ESP, 
dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Osrodek_SPZOZND 
oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@nowydworek.com
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy : „Formularz do złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji” (: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezmaowienia).
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
„Formularza do komunikacji" (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
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złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na 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: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów 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) („RODO"),
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” (dalej SPZOZ Nowy Dworek) niniejszym
informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez
SPZOZ Nowy Dworek Państwa danych osobowych.
1. Wskazanie administratora: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SPZOZ Nowy
Dworek mający siedzibę Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin - zwany dalej „ Administratorem".
2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: SPZOZ Nowy Dworek
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją
celów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp".
3. Źródło pozyskiwania danych osobowych: Państwa dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od
Państwa i nie będą wykorzystywane w innym celu niż przeprowadzenie procedury przetargowej.
4. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem
ustawy Pzp lub jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z jej
postanowień i jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności art. 18 i art. 70 ustawy Pzp, a ponadto odbiorcom danych w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez cały czas
trwania umowy, jeżeli przekracza on okres 5 lat.
7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie będą Państwo podlegać decyzjom
podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również
wykorzystywane do profilowania.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą: SPZOZ Nowy Dworek pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim
osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z
RODO.
W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG") lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych
podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez
SPZOZ Nowy Dworek , a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem
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ochrony osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 243231,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

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

Pakiet nr 1 – Leki niepsychiatryczne
LEKI NIEPSYCHIATRYCZNE

Lp. Nazwa międzynarodowa leku dawka leku postać leku ilość w opakowaniu Razem na 2022

1 acetylcysteinum 600mg tabletki musujące 10 20
2 acidum acetylsalicylinum 75mg tabletki 60 19
3 acidum acetylsalicylinum (obniżający temperaturę) 300mg tabletki 20 73
4 acidum ascorbicum +calcii carbonas 300mg +60mg tabletki rozpuszczalne 20 51
5 acidum ascorbicum + rutosidum 125mg tabletki 125 87
6 acidum lacticum+acidum salicylicum 8g płyn 8g 1
7 adrenalinum 1mg/1ml ampułki 10 1
8 Allopurinolum 100mg tabletki 50 6
9 aloe capensis + Frangulae corticis 10-15mg tabletki 20 1
10 aluminii acetotartras 100mg/g żel 75g 21
11 aluminii natrii dihydroxycarbonas 340mg tabletki 40 7
12 amikacinum 0,30% krople 5ml 1
13 amlopidinum 10mg tabletki 30 23
14 amlopidinum 5mg tabletki 30 13
15 Ammonii bituminosulfonas 20g maść 20g 5
16 amoxicilinum 1,0g tabletki 16 19
17 Amoxicilinum + acidum clavulancium 1,0g tabteltki 14 43
18 Amoxicilinum + acidum clavulancium 625mg tabteltki 14 8
19 Aqua Purificata, Petrolatum, Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Cetomacrogol 1000,
Phenoxyethanol 100g krem 100g 1
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20 Arnica montana, Calendula officinalis, Esculosidum 20mg+12,5mg maść 30g 1
21 Atropini sulphas 1mg/ml ampułki 10 1
22 Azithromycinum 500mg tabletki 3 3
23 baclofenum 10mg tabletki 50 1
24 Betamethasoni dipropionas 10mg maść 15g 1
25 bismuthi oxydum+bismuthi subgallas+acidum boricum 1mg czopki 10 1
27 Bisoproplolum 5mg tabletki 30 21
28 bromhexinum 8mg tabletki 40 15
29 bromhexinum 0,8mg/ml syrop 200ml 1
30 budesonidum 10ml(200dawek) aerozol 1 1
31 budesonidum 400 proszek do inhalacji 60 56
32 calci lactas gluconas + acidum ascorbicum 500mg +120mg tabletki rozpuszczalne 20 7
33 Captoprilum 12,5mg tabletki 30 9
34 Carbo medicinalis 200mg kapsułki 20 5
35 carbomerum 10g żel 10g 1
36 Cefuroximum 500mg tabletki 10 24
37 Cetirizini dihydrochloridum 10mg tabletki 20 142
38 Chloramphenicolum 2,00% maść 5g 5
39 Chlorpromazinum 4,00%% krople 10g 96
40 Cholini salicylas 0,2g/g krople 10g 8
41 Ciprofloxacinum 500mg tabletki 10 21
42 Clarithromycinum 500mg tabletki 14 32
43 clemastinum 1mg tabletki 30 1
44 Clindamycinum 300mg kapsułki 16 23
45 Clotrimazolum 1,00% krem 20g 13
46 Clotrimazolum 0,1g tabletki dopochwowe 6 5
47 Diclofenacum 100mg kapsułki 20 1
48 Diclofenacum natricum 75mg kapsułki 30 67
49 dimetindenum 0,10% żel 30g 22
50 doxycyclinum 100mg kapsułki 10 16
51 drotaverinum 80mg tabletki 20 65
52 Enalaprili maleas 5mg tabletki 30 29
53 Enalaprili maleas 10mg tabletki 30 5
54 enoksaparinum natricum 40mg roztwór do wstrzykiwań 10 12
55 enzyma pancreatis 10000j. kapsułki 50 1
56 ferrosi sulfas 105mg jonów żelaza II tabletki 30 1
57 fenoterolum+ipratropii bromidum 10ml aerozol 10ml 1
58 fexofenadinum 120mg tabletki 20 3
59 fexofenadinum 180mg tabletki 20 3
60 fluconazolum 150mg kapsułki 1 1
61 Fludrocortisonum + gramicidinum + neomycinum 5ml krople 5ml 21
62 formoterolum 12ug proszek do inhalacji 60 79
63 Furaginum 50mg tabletki 30 31
64 glucosum 20% 10ml ampułki 10 1
65 Glyceroli trinitras 400mcg aerozol 11g 1
66 Heparinum natricum 1000j.m./g żel 30g 1
67 hydrochlorothiazidum 25mg tabletki 30 1
68 Hydrogenii peroxidum 3,00% roztwór 100g 11
69 hydrocortisonum 0,10% krem 15g 1
70 hydrocortisone hemisuccinate 100mg% ampułki 5 1
71 ibuprofenum 200mg tabletki 60 168
72 indapamidum 1,5mg tabletki 30 11
73 indapamidum+perindoprilum 2,5mg+0,625mg tabletki 30 13
74 lactulosum 500mg/ml syrop 150g 9
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75 levothyroxinum natricum 50mg tabletki 50 5
76 levothyroxinum natricum 100mg tabletki 50 1
77 Inosinum pranobexum 1000mg tabletki 30 1
78 Iodi solutio spirituosa 3,00% płyn 10g 5
79 ketoprofenum 100mg kapsułki 20 44
80 ketoprofenum 50mg kapsułki 20 25
81 loperamidi hydrochloridum 2mg tabletki 30 15
82 loratadinum 10mg tabletki 30 4
83 magnesii hydroaspartas + kalii hydroaspartas 0,5g tabletki 50 1
84 Meloxicamum 15mg tabletki 30 1
85 mannitolum 20,00% roztwór do infuzji 100ml 1
86 mesalazinum 500mg tabletki 100 1
87 Metoclopramidum hydrochloridum 10mg tabletki 50 1
88 Metoprololi succinas 47,5mg tabl. o przedł. Uwaln. 28 3
89 metoprololum 50mg tabletki 30 1
90 metronidazolum 250mg tabletki 20 3
91 mometazon 50mcg aerozol 60 1
92 Naloxonum hydrochloricum 400ug/1ml ampułki 10 1
93 naproxenum 100g żel 100g 65
94 nebivololum 5mg tabletki 28 28
95 Neomycini sulphas - aerozol 55ml 5
96 Neomycinum 0,50% maść 5g 3
97 nicotinamidum+pyridoxinum+riboflavinum+thiaminum 3mg+5mg+5mg+40mg+5mg tabletki 50
29
98 octenidini dihydrochloridum-Phenoxyethanolum 250ml roztwór 250ml 9
99 octenidini dihydrochloridum-Phenoxyethanolum 50ml roztwór 50ml 20
100 oxybutynini hydrochloridum 5mg tabletki 30 1
101 pantoprazolum 20mg tabletki 28 166
102 pantoprazolum 40mg tabletki 28 43
103 paracetamolum 500mg tabletki 20 141
104 Prednisonum 10mg tabletki 20 1
105 propranololum 10mg tabletki 50 127
106 propranololum 40mg tabletki 50 1
107 pyralginum 500mg tabletki 6 151
108 Pyrantelum 250mg tabletki 3 1
109 rafaximinum 200mg tabletki 28 1
110 Ramiprilum 10mg tabletki 30 33
111 Ramiprilum 5mg tabletki 30 47
112 ranitidinum 150mg tabletki 60 1
113 Salbutamolum 100mcg aerozol 200 12
114 Salbutamolum 200mcg proszek do inhalacji 1 3
115 simethiconum 40mg kapsułki 100 7
116 spironolactonum 100mg tabletki 20 11
117 sulfacetamidum 10,00% minimsy 12 13
118 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum 480mg tabletki 20 1
119 Sulfathiazolum 40g krem 40g 15
120 Sulfathiazolum +naphazolini nitras 50mg+1mg/ml krople 20ml 1
121 theophyllinum 300mg tabletki 50 9
122 tolperisonum 150mg tabletki 30 76
123 Vinpocetinum 10mg tabletki 30 7
124 xylometazolinum 10ml krople 10ml 21
125 zinci oxydum 10,00% maść 20g 1

4.2.5.) Wartość części: 20783,02 PLN
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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: od 2022-01-01 do 2022-12-31

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 100%;
Cena (C) – waga 100%
Najniższa wartość kryterium Cena*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena oferty badanej 
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną
liczbę punktów w kryterium termin dostawy, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Leki psychiatryczne
LEKI PSYCHIATRYCZNE

Lp. Nazwa międzynarodowa leku dawka leku postać leku ilość w opakowaniu Razem na 2022

2 Acidum valproicum 500mg kapsułki 100 3
3 amisulpridum 200mg tabletki 30 35
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4 amitriptylini hydrochloridum 25mg tabletki 60 12
5 aripiprazolum 15mg tabletki 14 204
6 aripiprazolum 10mg tabletki 28 10
7 biperidenum 2mg tabletki 50 23
8 buspironum 10mg tabletki 60 4
9 buspironum 5mg tabletki 60 1
10 carbamazepinum 200mg tabletki 50 47
11 carbamazepinum 400mg tabletki 50 85
12 carbamazepinum 300mg tabletki 50 16
13 chlorprothexinum 15mg tabletki 50 133
14 chlorprothexinum 50mg tabletki 50 49
15 Citalopramum 20mg tabletki 28 21
16 Citalopramum 40mg tabletki 28 1
17 clomipraminum 75mg tabletki 20 12
18 clomipraminum 25mg tabletki 30 3
19 clomipraminum 10mg tabletki 30 1
20 clozapinum 100mg tabletki 50 52
21 Clozapinum 25mg tabletki 50 8
22 Diazepamum 10mg/2ml ampułki 5 1
23 doxepinum 10mg kapsułki 30 3
24 doxepinum 25mg kapsułki 30 91
25 escitalopramum 10mg tabletki 28 149
26 Fluoxetinum 10mg tabletki 30 23
27 Fluoxetinum 20mg tabletki 30 27
28 Fluoxetinum 20mg/1ml ampułki 1 1
29 flutenpixolum 0,5mg tabletki 50 5
30 flutenpixolum 3mg tabletki 50 1
31 haloperidolum 1mg tabletki 40 43
32 haloperidolum 5mg tabletki 30 8
33 hydroxyzinum 10mg tabletki 30 27
34 hydroxyzinum 25mg tabletki 30 312
35 Lamotriginum 100mg tabletki 30 83
36 Lamotriginum 25mg tabletki 30 90
37 Levetiracetam 500mg tabletki 50 1
38 levomepromazinum 25mg tabletki 50 36
39 Lithii carbonas 250mg tabletki 60 35
40 mianserinum 10mg tabletki 30 38
41 mianserinum 30mg tabletki 30 13
42 Mirtazapinum 30mg tabl. rozp. W j. Ustnej 30 1
43 Moclobemidum 150mg tabletki 30 25
44 natrii valproas 300mg tabletki 30 72
45 natrii valproas 500mg tabletki 30 136
46 Olanzapinum 5mg tabletki 28 344
47 Olanzapinum 10mg tabletki 28 24
48 opipramolum 50mg tabletki 20 86
49 paroxetinum 20mg tabletki 30 79
50 perazinum 100mg tabletki 30 56
51 perazinum 25mg tabletki 20 161
52 piracetamum 1,2g tabletki 60 1
53 pregabalinum 150mg kapsułki 56 120
54 pregabalinum 75mg kapsułki 56 57
55 pregabalinum 50mg kapsułki 56 13
56 pridinolum hydrochloridum 5mg tabletki 50 12
57 promazinum 100mg tabletki 60 3
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58 promazinum 25mg tabletki 60 1
59 promazinum 50mg tabletki 60 5
60 Promethazinum 25mg drażetki 20 45
61 Promethazinum 10mg drażetki 20 4
62 Quetiapinum 100mg tabletki 60 109
63 Quetiapinum 25mg tabletki 30 145
64 Quetiapinum 150mg tabletki 60 1
65 risperidonum 1mg tabletki 20 95
66 risperidonum 2mg tabletki 20 47
67 risperidonum 3mg tabletki 20 24
68 Risperidonum 37,5mg ampułkostrzykawka 1 3
69 Risperidonum 50mg ampułkostrzykawka 1 1
70 sertralinum 100mg tabletki 30 80
71 sertralinum 50mg tabletki 30 119
72 sulpiridum 100mg kapsułki 24 1
73 sulpiridum 200mg tabletki 30 7
74 sulpiridum 50mg kapsułki 24 1
75 tianeptinum 12,5mg tabletki 30 9
76 tiapridum 100mg tabletki 20 1
77 trazodonum 150mg tabletki 20 52
78 trazodonum 75mg tabletki 30 64
79 Venlafaxinum 37,5mg tabletki 28 11
80 Venlafaxinum 75mg tabletki 28 71
81 Zuclopenthixoli decanoas 200mg/1ml ampułki 10 1
82 zuclopenthixolum 10mg tabletki 100 5

4.2.5.) Wartość części: 38109,48 PLN

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: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Leki do prowadzenia terapii substytucyjnej w ramach programu ambulatoryjnego
LEKI SUBSTYTUCYJNE KOSTRZYN N. ODRĄ

Lp. Nazwa międzynarodowa leku dawka leku postać leku ilość w opakowaniu Razem na 2022

1 methadonium hydrochloridum 1mg/ml syrop 1L 1600 butelek
2 levomethadone 2,5mg/ml syrop 1L 150 butelek
3 Buprenorphinum 8mg tabletki 28 40 opak
4 Buprenorphinum 2mg tabletki 28 50 opak

4.2.5.) Wartość części: 205122,5 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

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.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału
Wykonawcy w postepowaniu:

VI.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

VI.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek poprzez wykazanie posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
a w szczególności posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 75
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z dnia 17 lipiec 2018 r.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1375).) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie
wprowadzania do obrotu artykułów objętych ofertą lub inny dokument upoważniający
Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
- w formie koncesji, zezwolenia na obrót i sprzedaż leków.

VI.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

VI.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek poprzez wykazanie posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, a w szczególności posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z
art. 75 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z dnia 17 lipiec 2018 r.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1375).) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie
wprowadzania do obrotu artykułów objętych ofertą lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do
obrotu i sprzedaży produktów leczniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - w formie koncesji,
zezwolenia na obrót i sprzedaż leków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu w
zakresie wymaganym przez Zamawiającego tj. oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ
2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki działu w
postępowaniu, w zakresie opisanym przez Zamawiającego; 
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie; 
5. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego; 
6.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

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. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Określone powyżej w pakietach ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze
względu na zmniejszone zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. 
2) Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r., Prawo farmaceutyczne (tj.: Dz. U
z 2016r., poz. 2142 z późn. zmianami) – dotyczy produktów leczniczych. 
3) Dostawy będą realizowane sukcesywnie, według zamówień częściowych składanych przez
Zamawiającego telefonicznie, z terminem dostawy na dzień i o godzinę wskazaną przez
Zamawiającego w dniach poniedziałek-sobota, z zapewnieniem dostaw na dni świąteczne.
Dostawa artykułów będących przedmiotem umowy będzie dokonywana transportem dostawcy.
Koszt transportu wliczony jest w cenę towaru.
4) W przypadku innej ilości leku w opakowaniu niż jest w SIWZ należy przeliczyć proporcjonalnie
ilość do dwóch miejsc po przecinku. 
5) Należy podać odpłatność za lek nie uwzględniającą refundacji. 
6) Termin ważności oferowanych produktów leczniczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy
od chwili podpisania umowy.
Producent dostarcza system dozujący automatyczny ( dot. methadonium hydrochloridum) oraz
ręczny (levomethadone) nieodpłatnie, na zasadzie umowy użyczenia. 
System dozujący składa się z: dozownika automatycznego. Jest on sterowany za pomocą
komputera klasy PC z oprogramowaniem SERT, które zawiera w sobie bazę danych pacjentów
włącznie z historią ich leczenia, planowanymi dawkami wydawanych leków i z planowaniem
leczenia na okres 3 miesięcy do przodu. System obsługuje zarówno wydawanie metadonu jak
też buprenorfiny (Bunorfin). Codziennie wykonywane są raporty zgodne z aktualnymi regulacjami
prawnymi, a system jest chroniony, za pomocą haseł, oraz kart elektronicznych zbliżeniowych,
którymi posługują się operatorzy systemu. Dostawca gwarantuje instalację systemu, szkolenie
personelu, nadzór przy uruchomieniu oraz serwis 24h na dobę. Dostępna jest również
specjalistyczna drukarka etykiet, które są naklejane na opakowania wydawane pacjentom na
zewnątrz. Etykiety zawierają nazwę leku, dawkę, nazwisko pacjentów oraz datę spożycia. 
Dostawca dostarczy również dozownik ręczny w ilości 1 sztuka.
7) Dostawca zainstaluje system dozujący wraz z oprogramowaniem w terminie 3 dni roboczych
od zawarcia umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8) Dostawca zapewni kompletny nadzór techniczny oraz serwisowy nad systemem dozującym i
oprogramowaniem w okresie trwania umowy zgodnie z instrukcja producenta.
9) Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest: dot. pakietu 1 i pakietu 2 : filia Zamawiającego
Jordanowo 53;
dot. pakietu 3: filia Zamawiającego Poradnia Leczenia Uzależnień Kostrzyn nad Odrą.
10) Odbioru kolejnych dostaw wymienionych w umowie , dokona upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego w miejscu wykonania umowy.
11) Wykonawca ma obowiązek bezpłatnie odebrać od Zamawiającego leki nie wykorzystane do
utylizacji.
12) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający ma prawo odstąpienia od
umowy w całości bądź w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy pzp. Pozostałe warunki i przesłanki odstąpienia
określa §7 projektu umowy.
13) Dostarczane leki muszą posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 12
miesięczny okres przydatności do użycia.
14) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją
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zawierającą wskazanie producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad
bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub
w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: http://miniportal.uzp.gov.pl ,  ePUAPu Elektroniczna Skrzynka Podawcza ze skrytką: /Osrodek_SPZOZND/Skład_ESP,  dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/Osrodek_SPZOZND  oraz poczty elektronicznej e-mail: przetargi@nowydworek.com 4.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy : „Formularz do złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” (: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezmaowienia). 5.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji" (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia). 6.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 7.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 8.	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 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: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów 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) („RODO"), Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” (dalej SPZOZ Nowy Dworek) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przez SPZOZ Nowy Dworek Państwa danych osobowych. 1.	Wskazanie administratora: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor SPZOZ Nowy Dworek mający siedzibę Nowy Dworek 46, 66-200 Świebodzin - zwany dalej „ Administratorem". 2.	Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: SPZOZ Nowy Dworek przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją celów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp". 3.	Źródło pozyskiwania danych osobowych: Państwa dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Państwa i nie będą wykorzystywane w innym celu niż przeprowadzenie procedury przetargowej. 4.	Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawy Pzp lub jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z jej postanowień i jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5.	Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 i art. 70 ustawy Pzp, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6.	Okresy przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przez cały czas trwania umowy, jeżeli przekracza on okres 5 lat. 7.	Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 8.	Prawa osoby, której dane dotyczą: SPZOZ Nowy Dworek pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa: -	prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; -	prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; -	prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; -	prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9.	Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez SPZOZ Nowy Dworek , a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony osobowych.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 243231,98 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	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
	4.2.5.) Wartość części: 20783,02 PLN
	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: od 2022-01-01 do 2022-12-31
	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:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium 100%; Cena (C) – waga 100% Najniższa wartość kryterium Cena* C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100% cena oferty badanej  * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a)	 Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. b)	 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.   Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.  3.	 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 4.	 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 5.	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 38109,48 PLN
	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: od 2022-01-01 do 2022-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 205122,5 PLN
	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: od 2022-01-01 do 2022-12-31
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

	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: Nie
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunek poprzez wykazanie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności posiadają zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z dnia 17 lipiec 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1375).) wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wprowadzania do obrotu artykułów objętych ofertą lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - w formie koncesji, zezwolenia na obrót i sprzedaż leków.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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: 2021-11-04 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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