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"Fogodna Josień"

Dollt PoMoCY §POŁECZNEI

,, POGODNA IESIEŃ "

58-5ó0 Jelenia Góra, ul. L,eśna 3 tel./fax,(75) 75 - 520 - 38

DPS P.I,271 .4.ż020 Jelenia Góra. 21.12,2020 r

Zaproszenie do skłudaniu ofert

Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień" ul. Leśna 3 w Jeleniej Gorze w imieniu
którego działa Dyrektor DPS Pani Renata Chmielewska zaptasza do złożęnia ofert na realizację
zadania, którego warlość nie przekraczawyrażonej w złotych równowafiości kwoty 30 000 euro,
wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnta29 stycznia2004 r, (t.j.Dz.lJ. z2019 r.,
poz. 7843) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art, 4 pkt. 8.

Przedmiotem zamówienia jest sukce§ywna dostawa leków,
preparatów farmaceutycznych oraz Środków medycznych

do Domu Pomocy Społecznej ,oPogodna Jesień" w Jeleniej Górze.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, preparatów farmaceutycznych
i środków medycznych wykazanych w tabeli załączonej do niniejszego zapytania (zńącznik nr 1).
Wykonawca wycenia jedną sztukę (opakowanie) każdej pozycji z osobna wskazując kazdorazowo
cenę brutto pełnopłatną oraz cenę uwzględniającą przysługującą pacjentowi retundację. Jezeli
któryś z leków moze być refundowany zróżną odpłatnością, w zalezności od odpłatnościzan^taczonej na
recepcie przez lekarza - lek na|eży wyceniać z odpłatnością najniższą, najkorzystrriejszą dla pacjenta, W
razte pottzeby wynikającej ze strony Zamawiającego oferla może zostac poszerzona o inne
produkty Lecznicze, które w swojej ofercie będzie posiadał Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówięnla wraz z infbrmacją,
opisem zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamólvienia, zasad
bezpieczeństwa użytkowania i terminu wazności. Wymagania te muszą znajdować się nallub
w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Oferowane produkty muszą posiadać aktualne świadęctwo rejestracji, atest, świadectwo
jakości, deklarację zgodności Iub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach
służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne żądante zamawiającego niezwłocznie
dostarczyć świadectwa dopuszczęnia wyrobu do stosowania na rynku polskim w zakresie
przedmiotu zamówienia,
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Termin wazności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od
daty dostawy.

Wykonawca pokrywa koszty transportu otaz odpowiada za prawidłowe warunki
pt zew oz|J prze dmiotu zamówienia do s iedziby zamaw iaj ąc e go.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybranego asortymentu według
zamówienia złożonego przęz Zamawiającego, określającego ilość oraz termin jego realizacji.

Zamólł'ienie może być złożone pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.Przy odbiorze leków nastąpi przekazanie recept przęz uprawnionego pracownika
DPS.

Dostawa leków odbywaó się będzie etapowo na podstawie recept odbieranych przez
Wykonawcę osobiście z siedziby Zamawiającego lub przekazanych osobie przez niego
upowaznionej na podstawie druku Upoważnienia wystawionego zgodnie z załączonym wzorem
do projektu Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru recept i listy zaopatrzenia w dniu złożenta
zamór,vienia. W przypadku wystąpienia nieprzęwtdzianęgo zapotrzebowania na leki w dni wolne
od pracy, tj. soboty, niedziele, święta oraz długie weekendy lub w sytuacji wymagającej nagłego
podania leku osobie, której zycie jest zagrożone, zamawtający złoży zamówienie telefonicznie,
a wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (odbiór recepty wTaz z dostarczeniem leku)
w terminie nie przekraczającym 4 godzin,Iicząc od chwili złożęnia zamówienia.

Wykonawca zobolviązuje się do utrzymania cen leków jak w fbrmularzu ofertowym.
Podstawą do zmiany cen leków jest zmiana list urzędowych odpłatności za leki, ewentualne
zmlany stawki podatku VAT lub zmiany w przepisach obowiązĄących dot. zmian zasad
odpłatności za leki i inne produkty farmaceutyczne.

Zamawtąący zastrzega sobie mozliwość zmlany wielkości dostaw lub rezygnacji
z wczeŚniej złożonego zamówienia, a zmlana ta nie będzie powodować roszczęń
odszkodowawczych ze strony wykonawcy.

Zamawtalący dopuszcza możliwość dostarczania produktów równowaznych,
tj produktów, które są bezpośrednimi odpowiednikami produktów przedstawionych
w załączniku nr 1, o tej samej nazwlę międzynarodowej, postaci farmaceutycznej i dawce oraz
w cenie nie wyższej od leku zamawianego.

Wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego o istnięniu tańszego
..zamiennika" leku .Zamawiający moze sam życzyć sobie dostarczenia ,,zamiennika" pomimo
wskazanego na recepcie innego leku.

W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu w okresie trwania
umowy wykonawca zobowtązuje się niezwłocznie o tym fakcie zawiadomi c zamawtającego.

Zakażdym razem kiedy w załączniku nr 1 w postaci leku wpisana jest tabletka, oznacza
to postać lektl w tabletce, drażetce, kapsułce.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania leków i preparatów farmaceutycznych
każdorazowo oddzielnie zapakowanych dla kazdego mieszkańca z oznaczeniem jego imienia
i nazwiska, zgodnie ze wskazaniemzawartym w recepcie i zamówieniu.



Każda faktura do starc zan a wt az z zamow Lonym to warem mus i zaw let ać :
- nazwę, adres oraz NIP Domu
- nazwisko, imię oraz PESEL mięszkańca.

Dodatkowo w fakturze musi być wyszczegolniona odpłatność:
odpłatność mieszkańca (powyżej wysokości limitu ceny lub ryczaltu) oraz
odpłatnośó DPS (do wysokości limitu ceny lub ryczałtu).

W przypadku lekow wl,stępujących w duzych opakowaniach Zamawiąący zastrzega
mozliwość zakupu części opakowania (np. 5 ampułek), zgodnie zę zleceniem lekarza.

W przypadku wejścia lł, życie zmiany ustawy w sprawie zasad sprzedaży lekow
ref-undowanych przez NFZ, umowa na rea|lzację niniejszego zamówienia publicznego moze
zostaĆ rczwiązana z dniem obowiązywania nowych przepisów, bez jakichkolwiek roszczeń
odszkodowawczych ze strony wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całoksztńt rcalizacji przedmiotu zamówienia,
rł' tym za przebleg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie obowiązy,uvania umowy.
Wymagana jest nalezyta starannośc przy realtzaclt zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Reklamacje dotyczące
stwierdzonych nieprawidłowości, wad załatwiane będą niezwłocznie, z należytą starannością
rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia,

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY PRZEZ WYKONAWCĘ.

Wykonawca wycenia jedna sztukę (opakowanie) każdej pozycji z osobna. Przy
wypełnianiu tabeli rozeznania cenowego Wykonawca w wycenie lekarstw ujmie wszelkie koszty
związane z rcaltzacją zamowlenia. Ceny będą zawierać upusty jakie Wykonawca proponuje
Zamawtającemu oraz wszelkie koszty transportu. Ceny podane przez Wykonawcę będą
obowiązywały przez cały okres na jaki zostanie zawarta umowa i nie będą podlegały zmianom.
Jedyną podstawą do zmiany cen leków jest zmiana list urzędowych odpłatności za leki,
ewentualne zmlany stawki podatku VAT lub zmiany w przepisach obowiązujących dot, zasad
odpłatności za leki i irrne produkty 1-armaceutyczne.

KRYTERIA OCENY OFERT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Najniższa cena brutto jako głowne kryterium . cena I00'ń.

Sposob obliczania ceny:

Cerly całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzorll:

Najniższa celra ofertowa brutto
Cena: x 100%

Cena badanej ofefty brutto
gdzie:

l00% - procentow,e znaczęnie kryterirrm

O rvyborze najkorzystlriejszej ofefty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów, Pod uwagę będą
brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecirrku.



PRZEWIDYWANY OKRES TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021r. do drria 3LI2.202I r.

WARUI\KI PŁATNOŚCI

Zamawiający świadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności . tzw. split payment, Zamawiający będzie realizować płatności za faktury
wyłącznie na numer rachunku rozliczniowego Wykonawcy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt
1 ustawy - Prawo bankowe lub imienny rachunek w SKOK, otwartym w zwtązkv, z prowadzoną
działalnością - wskazanego w zgłoszeniu NIP lub zgłoszeniu aktualtzacyjnym i potwierdzonym
systemenr STIR.
Kazdorazowo przed dokonaniem płatności za fakturę Zamawiający dokona weryfikacji rachunku
rozliczeniowego Wykonawcy na "Białej liście". W przypadku, gdy taki rachunek nie będzie
zamieszczony na "Białej liście" lub Wykonawca nie będzie posiadał statusu podatnika VAT
CZYNNY, Zamawtający w,strzyma zapłatę za fakturę do chwili wyjaśnienia zaistniałej
okoliczności.
Zamawlający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za otrzymane leki w części dotyczącej
DPS w terminie l4 dni od daty otrzymania faktury na wskazany pTzęz Wykonawcę rachunek
bankowy. Zapłata należności w części dotyczącej mieszkańców Domu przekazana będzie
w gotówce Wykonawcy lub osobie przez niego upoważnionej, na podstawie Upoważnienia
zgodnego z załączonym wzofem do projektu Umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia ż020 r. o godzinie 9:00 (zatennin złożetlia oferty
Przyjnruje się dzień i godzinę jej zarejestrowania w siedzibie Domu Pomocy Społecznej ,.Pogodna Jesień'
W Jeleniej GÓrze, ul, Leśna 3, pokój nr 3 ). Dla ofert rł,ysłanych pocztą liczy się data i godzina
dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego jak wyzej. Oferly. które wpĘną clo sekńtariatu
Zamalviającego po \\T/znaczollym tenninie do składania ofer1. zostaną niezwłocznie odesłane do
Wykonarvcy, bez otr,vierania.

Osobą upowaznioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Agata Kołodziej -
telefon 75 75 520 38 wew. 360 w godzinach 8.00 - 14,00.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę
w oParciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający por,l,iadomi
Wykonawców o w5rniku postępowania,

W uzasadnionych przypadkach Zamawtający dopuszcza uniewaznienie postępowania lub
odstąpienie od procedury udzielania zamówienia z powodów, których nie możnabyło r,vcześniej
przewidziec.

ZATWIERDZAM

Renata chmielewska
Dyrektor DPS Pogodna Jesień

w Jeleniej Górze
DYRElxlctł
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