Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006139/01 z dnia 2021-02-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej
Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny
Zakład w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 831364262
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego, 22
1.5.2.) Miejscowość: Mielec
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: +48177736301
1.5.8.) Numer faksu: +48177800552
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pogotowie-mielec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie-mielec.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:

Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej
Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccff0161-6a3f-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006139/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-09 11:49
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

http://pogotowie-mielec.pl/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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej przetargi@pogotowie-mielec.pl 2. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania
na miniPortalu jako Załącznik nr 5 do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego
http://pogotowie-mielec.pl/przetargi/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy użyciu miniPortalu oraz ePUAPu opisane zostały w w Regulaminie korzystania z
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin 2. Oferty i oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
(podpis zaufany – składany za pomocą profilu zaufanego) lub podpisem osobistym (podpis
osobistyskładany za pomocą dowodu osobistego – e-dowodu). 3. Szczegółowe informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami,
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej oraz opis sposobu przygotowania ofert i innych wymaganych
wpostępowaniu dokumentów zawiera Rozdział XI SWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego http://pogotowie-mielec.pl/przetargi/
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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZ W MIELCU, ul. Żeromskiego 22, 39-300
MIELEC;2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Drop realizowany jest za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pspr@pogotowie-mielec.pl, telefonicznie tel. 17 77-36301, listownie na adres POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPZ W MIELCU, ul.
Żeromskiego 22, 39-300 MIELEC, kontakt osobisty w siedzibie Pogotowia;3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i
dostawa środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej. 4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy;5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowaniao
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały okres obowiązywania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7. w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.______________________** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PN.4.2021.PSPR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
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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: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: leków - produktów leczniczych i wyrobów
medycznych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.2. Termin ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być
krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych
przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 1 oraz Załącznik
Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
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: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert jest wspólny dla wszystkich części zamówienia Pakietów. 1. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w ofercie wg. poniższych kryteriów. 2. Ocena kwalifikacji podmiotowej, w zakresie
braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w
przedłożonym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.3. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty w
każdej z ustanowionych części (pakiecie) zmówienia Zamawiający zastosuje następujące kryteria
oceny ofert i ich wagi: 3.1. cena – znaczenie 60 %3.2. czas dostawy – znaczenie 40%4. Sposób
wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.1. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za dostawę przedmiotu zamówienia w danej
części (pakiecie) zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy. Liczba punktów zdobyta w tym
kryterium będzie obliczona wg wzoru: Kc = (Cn/Co) x 100 x 60% gdzie: Kc- liczba punktów w kryterium
cena za daną cześć (pakiet) zamówienia Cn – najniższa cena wśród złożonych ofert w danej części
(pakiecie) zamówienia Co – cena badanej oferty nieodrzuconej za daną cześć (pakiet) zamówienia100
– wskaźnik stały60% - waga kryterium Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać
maksymalnie 60 punktów. 4.2. Kryterium „czas dostawy”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium
Zmawiający będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy
asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium
zgodnie z poniższymi zasadami: a) Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni i liczony
będzie od daty złożenia zamówienia . b) Za zadeklarowany czas dostawy asortymentu w danej części
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(pakiecie) zamówienia wynoszący odpowiednio:- od 5 do 7 dni - oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt.- do 4
dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt. c) Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać
maksymalnie 40 punktów. 5. W prowadzonym postępowaniu przetargowym w danej części (pakiecie)
zamówienia zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość
punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny oraz czasu
dostawy.6. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą
zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Sposób oceny ofert jest wspólny dla wszystkich części zamówienia - Pakietów. 1. Ocena ofert,
której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w
ofercie wg. poniższych kryteriów. 2. Ocena kwalifikacji podmiotowej, w zakresie braku podstaw
wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w
przedłożonym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.3. Celem wyboru najkorzystniejszej
oferty w każdej z ustanowionych części (pakiecie) zmówienia Zamawiający zastosuje
następujące kryteria oceny ofert i ich wagi: 3.1. cena – znaczenie 60 %3.2. czas dostawy –
znaczenie 40%4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.1. Kryterium „cena”. Przy
obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto
za dostawę przedmiotu zamówienia w danej części (pakiecie) zamówienia wskazaną w ofercie
Wykonawcy. Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: Kc = (Cn/Co)
x 100 x 60% gdzie: Kc- liczba punktów w kryterium cena za daną cześć (pakiet) zamówienia Cn
– najniższa cena wśród złożonych ofert w danej części (pakiecie) zamówienia Co – cena
badanej oferty nieodrzuconej za daną cześć (pakiet) zamówienia100 – wskaźnik stały60% waga kryterium Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60
punktów. 4.2. Kryterium „czas dostawy”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający
będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do czasu dostawy
asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia. Zamawiający przyzna punkty w tym
kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: a) Deklarowany czas dostawy nie może być dłuższy
niż 7 dni i liczony będzie od daty złożenia zamówienia . b) Za zadeklarowany czas dostawy
asortymentu w danej części (pakiecie) zamówienia wynoszący odpowiednio:- od 5 do 7 dni oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt.- do 4 dni - oferta wykonawcy otrzyma 40 pkt. c) Oferta
najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 5. W
prowadzonym postępowaniu przetargowym w danej części (pakiecie) zamówienia zostanie
wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni
wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza
ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny oraz czasu dostawy.6. W celu
obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do
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dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
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 zakup i dostawa: pasków testowych do pomiaru glukozy oraz
glukometrów dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.2. Termin ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być
krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych
przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 2 oraz Załącznik
Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
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: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Części nr 1.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opisany w Części nr 1.
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
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: leku dla Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach
podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.2. Termin ważności
oferowanego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.3.
Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy tj. 12
miesięcy od daty podpisania umowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierająZałącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt
umowy.
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: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Części nr 1.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opisany w Części nr 1.
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 zakup i dostawa: płynów infuzyjnych dla Powiatowej Stacji
Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu w asortymencie i
ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.2. Termin
ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty
dostawy.3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy
tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierają Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 4 oraz Załącznik Nr 4 do SWZ – Projekt
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umowy.
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: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Części nr 1.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opisany w Części nr 1.
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 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: materiałów opatrunkowych i akcesoriów
zabiegowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu w Mielcu w asortymencie i ilościach podanych w Formularzu cenowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do SWZ.2. Termin ważności oferowanego przedmiotu umowy nie może być
krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych
przez cały okres trwania umowy tj. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie Pakietu nr 5 oraz Załącznik
Nr 4 do SWZ – Projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141100-1 - Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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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: Opisany w Części nr 1.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Opisany w Części nr 1.
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: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do
SWZ oraz załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i
dokumenty:1.1. formularz cenowy – w zakresie części zamówienia na którą Wykonawca składa
ofertę – wzory Formularzy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.1.2. oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu Wykonawcy z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 doSWZ.W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców. 1.3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawcówwspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je
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uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca
obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia.
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:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawcę oraz
Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera Rozdział XI SWZ
dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego http://pogotowie-mielec.pl/przetargi/
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. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.3. Wszelkie zamiany
postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba że inaczej
zastrzeżono w we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP: pspr_mielec
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-18 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-18
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w przypadku wskazanym w art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy pzp (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w Rozdziale VIII SWZ
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego).2. Otwarcie ofert następuje
poprzezużycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie
ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie
przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert. Otwarcie ofert
nastąpi w siedzibie Zamawiającego – ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec (Sekretariat
Dyrektora).3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i
nast.Ustawy pzp). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów
zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
downoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.4. Terminy wnoszenia
odwołania:4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przekazania informacji
oczynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w inny sposób;4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego
postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;4.3. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym
powziętolub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie:15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania;- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku UrzędowymUnii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;- miesiąca od dnia
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o wyniku postępowania. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.5. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie
wniesione wformie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.6. Informacje
na temat odwołania można uzyskać w Urzędzie Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul.
Postępu 17a; Miejscowość: Warszawa; Kod pocztowy: 02-676; Państwo: Polska; E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl; Tel.: +48 224587801; Faks: +48 224587800; Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio.
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