Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018048/01 z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO MAGAZYNU
GOSPODARCZEGO W „OLMEDICA” W OLECKU SP. Z O. O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1
1.5.2.) Miejscowość: Olecko
1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olmedica@olmedica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
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 ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO
MAGAZYNU GOSPODARCZEGO W „OLMEDICA” W OLECKU SP. Z O. O.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-567ccce8-8571-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018048/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 10:08
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

https://olmedica.pl/zamowienia-podlegajace-ustawie
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: https://miniportal.uzp.gov.p
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
/OlmedicaOlecko/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: olmedica@olmedica.pl, przetargi.ol@o2.pl2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
będzie komunikował się z Zamawiającym przy użyciu miniPortalu, e-PUAP winien posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.5. 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.6. Dane postępowania można wyszukać na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer referencyjny postępowania tj.
ZP/01–2021/TP - za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), lub - drogą elektroniczną na adres:
olmedica@olmedica.pl, przetargi.ol@o2.pl lub na adres skrytki: ePUAP: /OlmedicaOlecko/SkrytkaESP/
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): Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego
dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób trzecich ( pozyskanych przez Wykonawców
i przekazanych Zamawiającemu). Informacja RODO-rozdział 21 SWZ. Klauzula informacyjna
przekazywania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02-2021/TP
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

1. Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa do magazynu w "Olmedica" w Olecku
Sp. z o. o. ul. Gołdapska 1, ubrań ochronnych i pościeli jednorazowego użytku. Asortyment
będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wymagane warunki zgodnie z ich
przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33199000-1 - Odzież medyczna
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: – Punkty będą przyznawane za kryterium cena – Maksymalna liczba
punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.Punkty za cenę
zostaną wyliczone wg poniższych zasad: C=(Cena najtańszej oferty)/(Cena badanej
oferty)*100pktgdzie : C - punkty przyznane za cenęPunkty zostaną przyznane na podstawie ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczone według wzoru opisanego powyżej
a następnie będą pomnożone przez wagę kryterium.Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena
będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, które dotyczące:1) zdolność do
występowania w obrocie gospodarczym: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: odpis z właściwegorejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie własne Wykonawcy – w celu wstępnego potwierdzenia, że
ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art.108 ust.1 pkt.1) - 6)
ustawy Pzp oraz z art.109 ust.1 pkt. 4), 7) - 10). ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w rozdziale VII pkt. 1 - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie
zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.a) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.b) W przypadku
Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa oświadczenie
dotyczące każdego podmiotu, na którego zasoby się powołuje w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału. c) W
przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
Wykonawca składa oświadczenie dotyczące każdego z podwykonawców, którym Wykonawca
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zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec podwykonawców
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Dla wyrobu medycznego aktualny dokument dopuszczający do obrotu i używania na rynku
krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( tj. Dz.U z 2020. poz. 186 ze zm.)
potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych znakiem CE, jeśli
dotyczy, tj.:-deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego
przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ
wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej. b)
Materiały informacyjne, ulotki, opisy, katalogi, foldery, instrukcje obsługi, zakres norm działania i
zachowania w różnych warunkach w języku polskim, nie zawierające informacji sprzecznych z
podanymi informacjami podanymi - opisem przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Dla wyrobu medycznego aktualny dokument dopuszczający do obrotu i używania na rynku
krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. ( tj. Dz.U z 2020. poz. 186 ze zm.)
potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych znakiem CE, jeśli
dotyczy, tj.:-deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego
przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ
wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej. b)
Materiały informacyjne, ulotki, opisy, katalogi, foldery, instrukcje obsługi, zakres norm działania i
zachowania w różnych warunkach w języku polskim, nie zawierające informacji sprzecznych z
podanymi informacjami podanymi - opisem przedmiotu zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, wskazane w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt. 2) niniejszej SWZ – oraz jeżeli dotyczy
wskazane w pkt. 1. ppkt. 2 ;it. a) -b)– wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ. 2) Wypełniony i
podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SWZ,3) wypełnione Formularze cenowe, według kosztów dostawy przedmiotu
zamówienia, określonego w Załącznikach nr 2 do SWZ. pełnomocnictwo lub inny dokument
określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy.
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) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 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:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkachokreślonych
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający zastrzegasobie, iż
ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakżewyłącznie
w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ. 3.Zamawiający, zgodnie
z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmianpostanowień zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkachokreślonych w projekcie
umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23
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