OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1) nazwa i adres zamawiającego;
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gd. ogłasza:
2)określenie trybu zamówienia;
przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 144.000 euro
3)adres strony internetowej na której będzie SIWZ
www.rops.mifo.pl
4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych;
Dostawa leków wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne pozycje leków wg załącznika nr 2 do specyfikacji.
5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych odnośnie:
ilości danego leku w opakowaniu po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w takim przypadku
należy podać wartość odpowiadającą ilości jednostek leku wskazanej przez Zamawiającego).
6) termin wykonania zamówienia;
Do dnia 31.12.2021 r.
7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- złożą oświadczenia wg SIWZ
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ocena wypełnienia przez Oferenta żądanych warunków odbędzie się w systemie spełnia - nie spełnia.
7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia;
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów:
- koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub
art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 1986 w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8) informację na temat wadium;
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium
9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
cena
- 100%
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich
muszą one być sporządzone;
Zamawiający wymaga, aby oferty były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim
Oferty pisemne należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 204 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2020 r. o godzinie 10:00.
11) termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje.
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów;
Zamawiający nie przewiduje.
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna;
Zamawiający nie przewiduje.
15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje.
Ogłoszenie ukazało się w BZP Numer ogłoszenia: 606198-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.

