
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup oraz sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 483624847 / 483626389

1.5.8.) Numer faksu: +48 483624847

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.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 oraz sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe2a538e-e56f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00195005/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-06 11:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119625/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa - leki

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
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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
2.1. http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2.2 www.miniportal.gov.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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
- obowiązkowo w zakresie składania lub wycofania oferty przez wykonawcę. W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu
ww. strony środków komunikacji elektronicznej lub
1.3. poczty elektronicznej pod adresem pogotowie@pogotowie.radom.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.2. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
2.2.1. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
2.2.2. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
2.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.4. 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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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

5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w
asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 2 do SWZ.
6. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 .
7. Oferowane produkty farmaceutyczne muszą być dopuszczone do obrotu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) - tj. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję
Europejską na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ
wyrobu.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie
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przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
9. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane
przez Zamawiającego (tj. do siedziby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przy ul. Tochtermana 1).
10. Zamawiający wymaga dostawy leków w jednostkach miary takich jak w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu
asortymentowo-cenowym.
11. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

I. Szczegółowe wymagania realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca dostarczy sukcesywnie asortyment wymieniony w zamówieniu, w terminie do 4 dni roboczych od złożenia
zamówienia na swój koszt i ryzyko do magazynu, siedziby Zamawiającego, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. 
2. Zamówienie będzie realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 8:00 do godziny
14:00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach
(nie dotyczy opakowania zbiorczego do transportu dostawy) , a każda partia towaru musi zawierać: 
a) nazwę asortymentu, 
b) okres ważności, 
c) nr serii, 
d) nazwę i adres producenta lub dystrybutora, 
e) znak CE na instrukcji, opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na samym wyrobie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów farmaceutycznych odpowiedniej jakości, które to produkty
muszą być dopuszczone do obrotu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz.U. z
2021r.poz.1977 ) - tj. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych,
wyrobów Medycznych i produktów biobójczych lub Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu.
5. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne dnia
06.09.2001r. (tekst jednolity DZ.U. z 2004 r nr 53, poz. 533 z późn. zm.)
6. Wykonawca posiada zezwolenie na obrót hurtowy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
grupy I-R wydane przez Ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity DZ.U. z 2005 r. nr 179, poz.1485 z późn. zm.).
7. Wykonawca, który będzie realizował umowę jest zobowiązany do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą zezwoleń
opisanych w pkt. 4,5,6. Zamawiający uzna, że zezwolenia są wiążące dla każdej kolejnej dostawy. 
8. W przypadku braku dołączenia wraz z pierwszą dostawą wymaganych zezwoleń Zamawiający zwróci dostawę
Wykonawcy. 
9. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania ponownie tej dostawy wraz z wymaganymi zezwoleniami na cito, a w
przypadku jej braku Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku będą
miały zastosowanie klauzule kar umownych określone w & 9 ust. 1 pkt. b umowy. 
10. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 4
dni od dnia dostawy w formie pisemnej, mailem lub faxem.
11. Wykonawca zobowiązuje się po otrzymaniu reklamacji w formie pisemnej, mailem, faxem w ciągu 4 dni roboczych
wymienić na swój koszt i ryzyko towar wadliwy na wolny od wad, lub uzupełnić brakującą ilość asortymentu.
12. Za tożsamość, jakość, termin ważności dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonego towaru będącego przedmiotem umowy.
14. Gwarancji podlegają uszkodzenia powstałe podczas transportu lub inne uszkodzenia wynikające z gwarancji
producenta.
15. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niewłaściwego postępowania
Zamawiającego tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.
16. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy i udziela następującej gwarancji: 
a) 12 miesięcy od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego lub 
b) jeżeli producent ustali dłuższy okres gwarancji, gwarancji na okres zgodny z okresem gwarancji udzielonej przez
producenta lub połowy okresu jego ważności.
17. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników Wykonawcy, do pomieszczenia
wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
18. Oferowane przez Wykonawcę ceny asortymentu powinny być nie wyższe niż ceny ustalone na podstawie art. 9 ustawy z
dnia 12 maja 2011 r. ustawy o refundacji leków (t.jedn. DZ.U. z 2022 r. poz. 463) , środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz.U.2017 poz. 1844.

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: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryterium , może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci
aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i spełniać
warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
7. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

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: Nie

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:
Zawartość oferty:
1. FORMULARZ OFERTOWY wraz z formularzem asortymentowo–cenowym sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 1 do SWZ.
2. OŚWIADCZENIE z art. 125 ust. 1 (JOW) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z:
3.1. KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub 
3.2. CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub 
3.3. INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
2.1 Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa
- ceny mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana dotyczy tylko części niezrealizowanych ilości wskazanych w załączniku do
umowy, a stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ofertą wykonawcy.
2.2. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również następujące zmiany :
a) adresowe strony umowy,
b) zmiany związane z realizacją zamówienia w zakresie asortymentu,
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c) zmiany o których mowa ppkt b) będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi winy, w związku ze skutkami jakie mogą powstać, w tym także wywołane działaniami wojennymi na
terenie Ukrainy, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz okolicznościami związanymi z wpływem na gospodarkę w naszym
kraju. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które
zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji zmiany
terminu wykonania umowy, w przypadku:
3.1 wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3.2 wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
3.3 wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
6. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w
art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 
7. Inne przewidziane klauzule zmian określa projekt umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 2.1.
http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2.2 www.miniportal.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-13

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00195005/01 z dnia 2022-06-06

2022-06-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup oraz sukcesywna dostawa leków dla potrzeb Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
	1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1
	1.5.2.) Miejscowość: Radom
	1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 483624847 / 483626389
	1.5.8.) Numer faksu: +48 483624847
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe2a538e-e56f-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00195005/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-06 11:31
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119625/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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 przy użyciu: 1.1.	miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  1.2.	ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  - obowiązkowo w zakresie składania lub wycofania oferty przez wykonawcę. W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu ww. strony środków komunikacji elektronicznej lub 1.3.	poczty elektronicznej pod adresem pogotowie@pogotowie.radom.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.2.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w: 2.2.1.	Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz  2.2.2.	Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin. 2.3.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 2.4.	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:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-2/2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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
	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: 24 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: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryterium , może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 5.	Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w postaci aukcji elektronicznej. 6.	Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i spełniać warunki zamówienia określone w SWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 7.	Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
	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: Nie
	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:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 2.1. http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2.2	www.miniportal.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 09:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-13



